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САМОСТІЙНОЇ РОБОТА СТУДЕНТІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ 
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА» 

 
Дана стаття присвячена проблемі вдосконалення організації самостійної роботи студентів, 

визначенню шляхів методичного забезпечення зазначеного процесу. 
Ключові слова: самостійна робота, конспектування фундаментальних робіт, підготовка 

рефератів, курсових, дипломних робіт. 
Данная статья посвящена проблеме совершенствования организации самостоятельной работы 

студентов, определению путей методического обеспечения данного процесса. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, конспектирование фундаментальных работ, 

подготовка рефератов, курсовых, дипломных работ.  
Постановка проблеми. На сучасному 

етапі розвитку Україна переживає складний 
період трансформації й радикальних 
перетворень у галузі освіти. Вибором країни 
стала європейська інтеграція, тобто 
узгодження системи вищої освіти між 
європейськими країнами та приведення їх до 
єдиного стандарту. 

Постійне збільшення обсягу знань, до 
якого необхідно вивести майбутнього фахівця 
за роки навчання у вищому навчальному 
закладі, підвищення вимог до його 
професійної й фундаментальної підготовки 
породжує соціальну потребу всебічного та 
глибокого дослідження системи педагогічних 
шляхів, зовнішніх і внутрішніх чинників 
становлення спеціалістів освітянської сфери, 
розкриття закономірностей і особливостей 
їхньої професійної підготовки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз філософської, психологічної, соціально-
педагогічної літератури, робіт з педагогіки 
соціальної роботи свідчить про пошуки вченими 
умов і механізмів підготовки спеціалістів у галузі 
соціально-педагогічної діяльності та соціальної 
роботи. Так, освіта як об'єкт дослідження різних 
наук розглядалась зокрема: у філософії (Л. 
Бєляєва, С. Чесен, Н. Чапаєв, В.Шадріков та ін.), 
у соціології (Г. Зборовський, Л. Коган, В. Нєчаєв, 
Є.Шуклінта ін.). Проблеми вищої освіти 
представлені в наукових працях А.Алексюка, О. 
Глузмана, Л. Рувінського, В. Сластьоніна та ін. 
Над розвитком тенденцій професійної освіти 
працюють А. Глазунов, В. Мадзігон, Н. Ничкало, 
О. Новіков, В. Равкін, над змістом освіти – І. 
Зязюн, Є. Євтух, В.Краєвський, В. Луговий, С. 
Харченко. Різним аспектам підготовки фахівців 
у галузі соціальної роботи й соціальної 
педагогіки присвячені праці В.Бочарової, В. 
Галагузової, С. Гриргор'єва, А. Капської, Л. 

Коваль, Г.Лактіонової, Л. Міщик, О. 
Оржеховської, Є. Холостової.  

Мета статті полягає в висвітлені 
особливостей організації самостійної роботи 
студентів при викладанні дисципліни 
«Соціальна педагогіка» 

Виклад основного матеріалу. 
Українська педагогічна наука має чималий 
досвід в організації навчання майбутніх 
учителів. Водночас слід зазначити, що 
докорінні зміни в житті країни, реформування 
українського суспільства значною мірою 
вплинули на характер і зміст їх 
фундаментальної підготовки. У Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст. 
зазначається, що “підготовка педагогічних 
працівників, їх професійне вдосконалення – 
важлива умова модернізації освіти”. 
Об’єктивний рівень спецпідготовки 
майбутнього вчителя визначається 
сформованістю його професійно-педагогічних 
якостей, серед яких особливе місце посідає й 
рівень успішності студента. 

Зміни, які відбуваються нині в організації 
навчальної діяльності студентів, свідчать про 
посилення ролі самостійної роботи у підготовці 
майбутніх фахівців. Питання організації 
самостійної роботи студентів у системі освіти 
постійно знаходяться в сфері інтересів 
дослідників. Протягом багатьох років навкруги 
цієї проблеми виникають наукові суперечки, в 
результаті яких народжуються різноманітні 
погляди і формуються методичні та 
методологічні позиції. Ці погляди не мають 
антагоністичного характеру, а відображають 
просто різні точки зору, які в цілому ряді 
випадків відрізняються одна від одної 
непринциповими якісними характеристиками. 
Вивчення спеціальних наукових робіт і 
публікацій свідчить про досить детальний 
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розгляд в педагогічних дослідженнях питання 
організації самостійної роботи в середній школі, 
у вищих навчальних закладах. Є чимало підходів 
до визначення сутності самостійної діяльності, 
яка спрямована на формування творчої 
особистості. В роботах сучасних дослідників [4, 
с.25] зустрічаємо визначення умов, від яких 
залежить успіх домашньої навчальної роботи. 
До них відносяться: 

- сформованість в учнів пізнавального 
інтересу до знань (ця умова забезпечується 
єдністю домашніх завдань та навчальної 
роботи на заняттях, зв’язок з життям, з 
практикою); 

- педагогічне керівництво і контроль з 
боку вчителів та батьків, які виховують 
відповідальне відношення до виконання 
домашніх завдань; 

- дотримання дидактичних принципів, 
зокрема принципу доступності навчання, а 
саме посильності пропонованого домашнього 
завдання. 

Формування умінь навчатися 
складаються з формування різноманітних 
умінь і виявлять в чіткій організації діяльності 
студентів, направленої на виконання 
різноманітних задач. 

Оскільки при вивченні кожного предмета 
студенту важливо не тільки засвоїти 
навчальний матеріал, а й оволодіти культурою 
розумової праці, досвідом творчої діяльності, 
автори [1, с.210] виділяють уміння, які 
необхідні для опанування науковими 
знаннями: 

- читання з різною метою (для засвоєння 
важливих деталей, для відповіді на запитання, 
для критичної оцінки, для розвитку 
словникового запасу, тощо); 

- працювати з першоджерелами, 
користування книгою як знаряддям праці; 

- шукати необхідну інформацію; 
- користуватися довідником; 
- конспектувати; 
- складати картотеку і користуватися нею; 
- будувати схему спостережень; 
- вірно описувати процес, за яким 

здійснюється спостереження; 
- виділяти головне; 
- слухати, на слух виділяти головне; 
- аргументовано висловлювати свою 

думку; 
- коротко і стисло викладати свої і чужі 

думки; 
- логічно мислити; 
- систематизувати, класифікувати явища; 
- бачити і розуміти причини і наслідки 

процесу виникнення і розвитку того чи іншого 
явища; 

- аналізувати факти, робити узагальнення 
і висновки; 

- самостійно ставити задачі та інше. 
Підводячи підсумок аналізу досліджень у 

сучасній педагогічній літературі з проблеми 
самостійної навчальної роботи студентів, 
можна зробити висновок: 

- самостійна робота є організованою 
викладачем активною діяльністю студента, 
направленої на виконання поставленої 
дидактичної мети, але здійснюється без 
посередньої участі викладача; 

- самостійна робота студентів вимагає від 
викладача ретельного її планування; 

- створення умов ефективної організації 
навчальної роботи студентів припускає перш 
за все ґрунтовне науково-методичне їх 
забезпечення. 

Від організації самостійної роботи багато 
в чому залежать результати навчання студентів 
та їх майбутня практична діяльність. 

Самостійна робота студентів є дуже 
широким поняттям, у тлумаченні якого 
сформувалися різні підходи, що зумовлено 
відмінностями в розумінні суті цього явища.  

Нерідко самостійну роботу розглядають 
як окремий вид навчальних занять поряд з 
лекцією, семінаром, практичним заняттям та 
інше.[3, c. 45] При цьому її суттєвими 
ознаками вважають обов’язковість заняття у 
відведений розпорядком дня вузу час, роботу 
без безпосередньої участі викладача, але за 
обов’язкового його контролю. За іншими 
твердженнями, самостійна робота передбачає 
всю активну розумову діяльність студентів у 
навчальному процесі, є внутрішньою основою 
зв’язку різних видів і форм занять між собою 
вважаючи самостійну роботу основним 
методом засвоєння знань, прихильники цього 
підходу стверджують, що вона охоплює 
пізнавальну діяльність, яку здійснюють 
студенти не лише позааудиторно, а й на 
лекціях, семінарах, індивідуальних співбесідах, 
заліках, іспитах, під час захисту курсових, 
дипломних робіт тощо. Тобто, самостійна 
робота, згідно з таким баченням, охоплює всі 
види і форми навчального процесу. 

За своєю суттю самостійна робота є 
активною розумовою діяльністю студента, 
пов’язаною з виконанням навчального 
завдання. Наявність завдання і цільової 
установки на його виконання вважають 
характерними ознаками самостійної роботи. 
Завдання, які доводиться вирішувати студенту в 
навчальній діяльності, стосуються таких її сфер: 

- засвоєння матеріалу теми, яка 
розглядається на лекції (робота з конспектом 
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лекції, рекомендованою навчальною 
літературою); 

- конспектування фундаментальних робіт 
відповідно до програми навчальної 
дисципліни; 

- розв’язування задач, проведених 
дослідів тощо; 

- підготовка рефератів, контрольних робіт, 
фіксованих виступів (доповідей) на 
семінарському занятті; 

- підготовка курсових, дипломних робіт. 
Усі ці елементи навчального процесу є 

самостійною роботою, оскільки студенти 
здійснюють їх певною мірою індивідуально, в 
поза аудиторний час. 

Самостійна робота – навчальна діяльність 
студента, спрямована на вивчення й 
оволодіння матеріалом навчального предмета 
без безпосередньої участі викладача. 

На ефективність самостійної роботи 
студента значною мірою впливає керівництво 
нею викладача, яке охоплює: 

- планування самостійної роботи 
студентів; 

- формування в них потреб і мотивів до 
активної, творчої самостійної роботи; 

- навчання студентів основам самостійної 
роботи; 

- контроль за виконанням навчальних 
завдань. 

Формування у студентів потреб і мотивів 
до активної самостійної роботи відбувається 
внаслідок спонукання (наказ, жорстка вимога) 
викладача. Цей спосіб не ефективний, будь-яка 
діяльність, що викликає у людини 
професійного інтересу, малопродуктивна. [2, 
c.30]. Значно ефективнішим способом 
формування у студентів потреб і мотивів до 
самостійної роботи є розвиток пізнавального 
інтересу до предмета, який вивчається, 
процесу оволодіння ним. Діяльність, що має у 
своїй основі глибокий інтерес не лише до 
результату, а й до її процесуальних 
компонентів, найпродуктивніша, адже саме від 
неї людина має найбільше задоволення. 
Студент у цьому разі сам знаходитиме час для 
предмета, який йому сподобався. Зрозуміло, 
що викликати інтерес до навчальної 
дисципліни, її змісту повинен викладач. 

Організація самостійної роботи студентів 
має бути підпорядкована певним вимогам: 

1) розвиток мотиваційної установки у 
студентів. Умовою будь-якої цілеспрямованої 
діяльності є установка – готовність до певної 
активності, виникнення якої безпосередньо 
залежить від наявності в людині потреби і від 
об’єктивної ситуації задоволення цієї потреби. 
Установка відчутно впливає на характер і 

результати діяльності студентів, сприяє 
підвищенню ефективності дій, активізує 
мислення, пам'ять, робить сприйняття 
точнішим, увагу зосереднішою, 
спрямованішою на об’єкт пізнання [5, c.49]. 
Тому студент повинен виробити в собі 
внутрішню потребу в постійній самостійній 
роботі; 

2) систематичність і безперервність. 
Тривала перерва у роботі з навчальним 
матеріалом негативно впливає на засвоєння 
знань, спричиняє втрату логічного зв’язку з 
раніше вивченим. Не систематичність 
самостійної роботи унеможливлює досягнення 
високих результатів у навчанні. Тому студент 
повинен не випускати з поля зору жодних 
дисциплін, вміло поєднувати їх вивчання; 

3) послідовність у роботі. Послідовність 
означає чітку упорядкованість, черговість 
етапів роботи. Не закінчивши вивчення однієї 
книги, не можна братись за іншу, далі за 
третю. Розкиданість та безсистемність читання 
породжують поверховість знань, 
унеможливлюють тривале запам’ятовування 
прочитаного. 

При читанні конспекту лекцій, 
монографій, підручника, навчального 
посібника не повинно лишатися нічого не 
з’ясованого. Не розібравшись хоча б в одному 
елементі міркувань автора книги, студент не 
може далі повноцінно засвоїти навчальний 
матеріал; 

4) правильне планування самостійної 
роботи. Чіткий план допоможе раціонально 
структурувати самостійну роботу, 
зосередитися на найсуттєвіших питаннях; 

5) використання відповідних методів, 
способів і прийомів роботи. Багато студентів 
працюють із книгою неправильно: читають 
текст і відразу занотовують, намагаючись 
запам’ятати прочитане. За такого підходу 
ігнорується найважливіший елемент 
самостійної роботи – глибоке осмислення 
матеріалу. Це призводить до того, що студенти 
засвоюють його поверхово, їм складно на 
практиці повною мірою застосувати теорію. У 
них формується шкідлива звичка не думати, а 
запам’ятовувати, що також негативно впливає 
на результати навчання; 

6) керівництво з боку викладачів. 
Основними формами керівництва самостійною 
роботою студентів є визначення програмних 
вимог до вивчення навчальних дисциплін; 
орієнтування студентів у переліку літератури; 
проведення групових та індивідуальних 
консультацій; організація спеціальних занять з 
метою вивчення наукової та навчальної 
літератури, прийомів конспектування; 
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підготовка навчально-методичної літератури, 
рекомендацій, пам’яток тощо. 

Виховання у студентів навичок самостійної 
роботи з навчальним матеріалом, науковою та 
навчально-методичною літературою належить 
до першочергових завдань вищої школи. Адже 
разом із цим вони виховуватимуть у собі 
організаційність, системність, діловитість, 
зосередженість, без чого не обійтись їм і в 
майбутній професійній діяльності. 

За великого навчального навантаження, 
дефіциту часу важливе значення має для 
студента раціональне планування самостійної 
роботи. План допомагає правильно розподілити, 
економно використати свій час. Обґрунтування в 
ньому обсягу, змісту, послідовності роботи 
протягом певного часу надає роботі 
цілеспрямованості, творчого характеру. 

Організація самостійної роботи учнів та 
студентів є тією проблемою педагогічної теорії 
та практики, яка має давню історію, її 
вивченням займалось широке коло 
дослідників. Але сьогодні навчальна ситуація 
(соціальне ставлення, концептуальні основи, 
реальні умови, самі суб’єкти навчального 
процесу) значно змінилася. Відбувається 
перехід на багаторівневу підготовку 
спеціалістів, що вимагає дослідження 
особливостей самостійної пізнавальної 
діяльності на різних рівнях та визначення 
шляхів підвищення ефективності самостійної 
роботи студентів, форм і методів її організації. 

Тривалий час у вищих навчальних 
закладах використовувалась інформативна 
методика викладання дисциплін. Вважалось, 
що студент тим більше знатиме, чим триваліші 

будуть лекції. Сьогодні перевага надається 
самостійній роботі студентів. Але ця форма 
навчально-виховного процесу, яка оптимально 
забезпечує засвоєння дисципліни, дає високі 
результати у самовдосконаленні особистості. 
Самостійна робота є важливим засобом 
формування самостійності у здобуванні знань, 
яка реалізується у самовиявленні внутрішньої 
потреби у знаннях, пізнавальних інтересах 
студентів. 

Зміст самостійної роботи студентів над 
конкретною дисципліною визначається 
робочою навчальною програмою дисциплін. 
Навчальний план дисципліни, передбачений 
робочим навчальним планом для засвоєння 
студентом процесі самостійної роботи, 
виноситься на підсумковий контроль поряд з 
навчальним матеріалом, який опрацьовувався 
при проведенні навчальних занять. Самостійна 
робота студента забезпечується системою 
навчально-методичних засобів, передбаченої 
для вивчення конкретної навчальної 
дисципліни: підручник, навчальні та методичні 
посібники, конспект лекцій викладача, 
практикум тощо. Організація самостійної 
роботи вимагає від вчителя ґрунтовної 
підготовки, навіть більшої, ніж тоді, коли 
навчальний матеріал він викладає сам.  

Висновок. Досліджуючи сутність 
самостійної роботи студентів, неважко 
помітити, що науковці, прагнучи до 
комплексного розв’язання проблеми 
організації самостійної роботи студентів і 
виділяючи різні її аспекти, важливе місце 
відводять саме здійсненню особистісно-
орієнтованого підходу до студентів. 
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INDEPENDENT WORK OF STUDENTS WHEN ORGANIZING TEACHING 
METHODOLOGY DISCIPLINE "SOCIAL PEDAGOGY" 

This article is devoted to the improvement of students' independent work, identifying ways methods of this 
process. The article is talking about something that is inherently independent work is an active student mental activity 
associated with the performance of a learning task. Having goals and target set for its implementation consider the 
characteristics of independent work. The article deals with independent work as a separate training sessions along 
with lectures, seminars, workshops and more. Thus, its essential features considered mandatory classes in high school 
daily routine allotted time work without direct involvement of the teacher, but mandatory controls. Also noted that 
independent work, according to this vision, covering all types and forms of educational process. 

Key words: independent work, note-taking fundamental works, preparing essays, term papers, dissertations. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
КОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ АУДІЮВАННЯ 

 
У статті розглянуто стадії та завдання аудіювання, визначено аудіювання як мету і засіб 

навчання іншомовного мовлення, виявлено та охарактеризовано загальні труднощі, з якими 
зустрічаються під час аудіювання студенти немовних вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: іншомовне мовлення, аудіювання, професійно спрямоване монологічне мовлення, 
студенти немовних вищих навчальних закладів. 

В статье рассмотрены стадии и задания аудирования, определено аудирование как цель и 
средство обучения иностранной речи, обнаружены и охарактеризованы общие трудности, которые 
возникают у студентов неязыковых ВУЗов во время аудирования. 

Ключевые слова: Теоретические предпосылки, методические рекомендации, контроль, навыки 
аудирования, студенты неязыковых ВУЗов. 

Характеристика аудіювання як виду 
мовленнєвої діяльності, вимоги до текстів 
для навчання аудіювання, зміст та вимоги до 
рівня сформованості вмінь аудіювання, 
методика організації формування навичок і 
розвитку вмінь аудіювання у студентів 
технічних вищих навчальнитх закладів 
(далі−ВНЗ), контроль сформованості вмінь 
розуміння мовлення на слух, функції та 
засоби контролю розуміння прослуханого 
тексту, тест як засіб контролю вмінь 
аудіювання з низкою згаданих аспектів 
можна детальніше познайомитися 
прослухавши доповідь. Детально розглянуто 
теоретичне обґрунтування передумов 
організації контролю рівня сформованості 
вмінь аудіювання, а саме контроль 
сформованості вміння розуміння мовлення 
на слух. Для вміння розуміння мовлення на 
слух необхідно розробити науково 
обґрунтований темп мовлення розповідача, в 
залежності від ступеню навчання. Ця 
діяльність реалізується за допомогою 
перцептивних, мисленнєвих, мнемічних та 
моторних дій. 

В дослідженні приділено увагу 
контролю сформованості вмінь розуміння 
мовлення на слух, зокрема функції контролю 
знань, вмінь та навичок: перевірочну, 
навчальну, діагностичну, коригувальну, 
керівничу, мотиваційно-стимулюючу, 
оцінювальну, узагальнюючу, виховну, 
розвиваючу, а також засобів контролю 
розуміння прослуханого тексту: 
невербальних засобів (виконання дій, 
контроль за використанням цифр, контроль 
за допомогою сигнальних та облікових 

карток, виготовлення схем, креслень, підбір 
малюнків) та вербальних засобів 
(рецептивних або рецептивно-
репродуктивних та репродуктивних). 

Навчання іншомовному мовленню є 
актуальною задачею, яка стоїть перед 
викладачем, так як зростає мотивація з 
кожним днем. Тому питання про те, яке 
сприйняття ─ зорове чи слухове ─ є більш 
ефективним і повинне складати основу 
навчання монологічного мовлення в 
немовних ВНЗ є, на нашу думку, досить 
актуальним. Беручи до уваги дослідження 
ряду психологів та методистів [1−2; 10 та 
ін.], ми схильні підтримувати точку зору, 
відповідно до якої слухове сприйняття є тією 
орієнтовною частиною пізнавальної 
діяльності, яка складає основу навчання 
усного мовлення, в тому числі і професійно 
спрямованого монологічного мовлення. 
Слуховий та мовленнєворуховий апарати 
сприяють надійному засвоєнню мовного 
матеріалу, так як активізуються різні види 
пам’яті, добре розвинуті у дорослої людини. 
Тому саме слухова, а не зорова опора являє 
собою найкоротший і найраціональніший 
шлях до засвоєння нового мовного 
матеріалу, оскільки сприйняття на слух та 
репродукування здійснюють зворотній 
зв’язок, який дозволяє перевірити уявлення, 
які складаються у свідомості студента [5]. 

Проте, визнаючи провідну роль 
аудіювання в навчанні говоріння, не слід 
вважати, що навчанню усному іншомовному 
мовленню можна навчити лише шляхом 
систематичного багаторазового слухання, не 
використовуючи одночасно вправи в 
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говорінні, не автоматизуючи мовний 
матеріал в усному мовленні  

Відповідно до вимог навчальних 
програм з іноземних мов для студентів 
немовних ВНЗ студенти повинні оволодіти 
вміннями сприймати і розуміти іншомовні 
тексти побутового, професійно 
спрямованого, наукового і суспільно-
політичного характеру [13].  

На сьогодні аудіювання залишається 
недостатньо розвиненим і викликає ряд 
труднощів у студентів. Це пояснюється тим, 
що аудіювання до теперішнього часу 
розглядається як побічний, другорядний 
продукт мовлення в порівнянні з говорінням 
і читанням. Відповідно робота над ним 
носить епізодичний характер і проводиться 
викладачем у тій формі, яка є 
найпридатнішою для тієї чи іншої групи і, як 
правило, є досить далекою від сприймання 
мовлення в природних умовах спілкування. 
Більшість викладачів не достатньо 
поінформовані з психологічними та 
лінгвістичними складнощами аудіювання, 
рівнями сприймання та способами їх 
визначення [4]. Складність самого процесу 
аудіювання потребує великих 
індивідуальних зусиль, адже в ході 
аудіювання слухач виконує складну 
перцептивно-мнемічну діяльність і розумові 
операції аналізу, синтезу, дедукції, індукції, 
порівняння, протиставлення тощо, яких 
потрібно навчати цілеспрямовано. 
Недосконалість сформованості цих процесів 
веде до того, що багато студентів відчувають 
себе під час аудіювання невпевнено, а це 
негативно позначається на результатах 
слухання [9]. 

Завдяки принципам комунікативного 
підходу до навчання, який передбачає 
моделювання у навчальному процесі 
ситуацій, адекватних реальній 
комунікативній діяльності, аудіювання може 
бути детальним із розумінням усіх деталей 
тексту, вибірковим коли слухача цікавлять 
окремі, конкретні деталі, і загальне 
розуміння тексту, що передбачає розуміння 
основної теми, намірів автора, жанру і 
структури висловлювання [13]. Методисти, 
які розглядали проблему навчання 
аудіювання, дотримуються у визначенні суті 
стратегій аудіювання спільної точки зору з 
різницею у їх назві. Л. Куліш за характером 
сприйняття виділяє глобальне або 
синтетичне, глобально-детальне і детальне 

прослуховування [11]; А. Бердичевський 
визначає автентичне слухання, аналітичне і 
детальне реконструювання аудіотексту; 

Н. Гальскова висуває такі завдання у 
цих трьох стратегіях аудіювання: розуміти 
основний зміст (глобальне аудіювання); 
сприймати зміст повністю (детальне 
аудіювання); виявляти найбільш значеннєву, 
необхідну частину інформації (вибіркове 
аудіювання). 

Вибір стратегії прослуховування аудіо 
тексту залежить як від комунікативного 
наміру слухача, так і від жанру 
висловлювання, а також від відчуття ступеня 
близькості предметного змісту повідомлення 
до рівня знань студентів [13].  

У вітчизняній та зарубіжній практиці 
вивченням питання аудіювання як мети 
навчання займалася велика кількість 
дослідників (Л. Алексєєва, Н. Єлухіна, І. 
Зикова, Л. Іванова, Ф. Ідрісов та ін.). 
Досліджень присвячених роботі в немовних 
ВНЗ значно менше (Н. Балкевич, Л. Іванова, 
О. Кміть. та ін [3; 4; 6]. В них висвітлювалися 
питання відбору текстів для активного 
слухання, пропонувалися методики 
перевірки розуміння прослуханого матеріалу 
для різних видів навчання, розроблялися 
етапи формування аудитивних умінь [6]. 

Визначаючи аудіювання як мету і засіб 
навчання іноземної мови, зазначимо, що 
вона визначається як розуміння та 
осмислення сприйнятого на слух 
мовленнєвого повідомлення з відповідним 
результатом – власною мовленнєвою або не 
мовленнєвою поведінкою, тобто студент має 
вербально відреагувати на почуте або ж 
прийняти до відома отриману інформацію і 
зберігати її до того часу, поки вона не стане у 
нагоді [15]. 

Деякі автори в своїх роботах вважають, 
що аудіювання як засіб навчання іноземної 
мови використовується, по-перше, як засіб 
подачі мовного матеріалу в усній формі, а 
по-друге, як засіб створення міцних 
слухових образів мовних явищ (слів, 
словоформ, синтаксичних конструкцій) в 
єдності з їх значенням [3]. Ми не можемо 
повністю погодитися з цими 
висловлюваннями, приймаючи аудіювання 
лише засобом подачі й антиципації мовного 
матеріалу. В межах нашого дослідження ми 
розглядаємо аудіювання як засіб уміння та 
осмислення почутого мовленнєвого 
повідомлення, і як демонстрацію 
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мовленнєвих, професійних, типових 
ситуацій, як джерело інформації, на основі 
якої студенти зможуть чітко і логічно 
сформулювати проблему, деталізуючи її, 
додаючи різноманітні факти й аргументи на 
користь своєї точки зору, ілюструючи 
сказане прикладами з власного досвіду, аудіо 
- та відео матеріалів; пояснити своє бачення 
проблеми. 

Вивчення та аналіз методичних робіт 
вітчизняних і зарубіжних методистів щодо 
використання аудіювання як засобу навчання 
в немовному ВНЗ [6; 11−12; 14−15], а також 
аналіз аудіо текстів різного характеру та 
жанрів дозволили виявити загальні 
труднощі, з якими зустрічаються під час 
аудіювання студенти. Традиційно їх 
поділяють на три групи: труднощі, зумовлені 
лексичним, граматичним та фонетичним 
наповненням мовного матеріалу; труднощі, 
зумовлені сприйняттям змісту професійно 
спрямованого мовлення; труднощі, 
зумовлені умовами пред’явлення текстового 
матеріалу та джерелом інформації [15]. 

Слухаючи текст, студент намагається 
відрізняти слова і словосполучення, спів 
ставляти їх звучання з наявними в його 
пам’яті еталонами та встановлювати 
смислові взаємозв’язки з ними, тобто 
проходить процес впізнання. 

Впізнання включає в себе первинне 
прогнозуюче впізнання значення слова, 
спираючись на попередній мовний досвід, 
що забезпечується роботою довготривалої 
пам’яті, і вторинне (контекстне) розуміння, 
яке здійснюється ситуацією конкретної 
хвилини і забезпечується роботою 
оперативної пам’яті [7].  

Отже, труднощі аудіювання залежать 
від особливостей роботи як довготривалої 
пам’яті, так і оперативної пам’яті 
аудиторів. Короткотривала пам’ять 
забезпечує утримання інформації на усіх 
фазах процесу сприйняття, аж до її 
опрацювання і надходження частини 
інформації у довготривалу пам’ять. 
Довготривала пам’ять повинна зберігати 
слухоартикуляційні образи слів, 
словосполучень і синтаксичних 
конструкцій, правил і схем їх поєднання. 
Завдяки цьому відбувається розуміння 
фразової структури і комунікативного типу 
речень. Для того щоб мовне повідомлення 
було правильно зрозуміло, слухач повинен 
утримувати слова і фрази, пов’язувати 

почуте в даний конкретний момент з тим, 
що було почуте до цього, переносити 
послідовний ряд отриманих сигналів у 
одночасний. Ці функції виконує 
оперативна пам’ять, яка відрізняється 
низькою точністю. Короткочасна і 
оперативна пам’ять виконують службову 
роль. Вони допомагають надходженню 
інформації у довготривалу пам’ять, і успіх 
виконання цієї функції залежить від 
якісного і кількісного відбору, від способу 
введення матеріалу і його закріплення [3]. 
Щоб при аудіюванні не наступали 
пропуски і не губилася лінія повідомлення 
(сюжету), на початку навчання необхідно 
використовувати порівняно короткі фрази, 
які легко сприймаються і нараховують 5−7 
слів. В подальшому за допомогою 
спеціальних вправ, що розвивають 
оперативну пам'ять аудиторів, необхідно 
довести кількість слів, які сприймаються на 
слух до 10−15. Це відповідає середній 
кількості повнозначних слів у фразі аудіо 
текстів за спеціальністю [15]. 

Темп мовлення, що сприймається на 
слух, також відноситься до труднощів цієї 
групи. При швидкому темпі мовлення на ІМ 
змінюється якість звуків, ненаголошені звуки 
редукуються, іноді зовсім опускаються, 
слова і фрази набувають незвичного 
звучання, що значно погіршує сприйняття і 
розуміння тексту на слух.  

Зупинимося на труднощах, пов’язаних з 
джерелом інформації. В нашому дослідженні 
йдеться про навчання студентів 
монологічного мовлення з професійної 
тематики на основі аудіотекстів за обраним 
фахом. В природних умовах, при 
безпосередньому спілкуванні з носієм мови, 
мовлення мовця зрозуміти простіше, так як 
при цьому можуть використовуватися жести, 
міміка, схеми, графіки, тощо. Але не всі 
спеціалісти можуть бути присутніми на 
конференціях, конгресах, диспутах, 
зустрічах. 

Сьогодення диктує нові підходи до 
джерел отримання інформації, тому росте 
тенденція записувати доповіді і виступи на 
аудіо та відео плівку, яку згодом може 
прослухати будь-який фахівець. Слід 
моделювати на заняттях з іноземної мови 
реальні умови аудіювання доповідей і 
виступів, джерелами інформації в яких 
можуть виступати мовлення викладача, 
фонограма або звуковий ряд відеозаписів з 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 14 

диспутів, конференцій, переговорів, 
зустрічей тощо. 

В результаті аналізу визначено 
особливості тесту, як одного із засобів 
контролю рівня сформованості вмінь 
аудіювання. Основними стали такі: 
надійність (свідчить про те, наскільки 
послідовні результати цих вимірювань) і 
валідність (визначає правомірність 
інтерпретації результатів тестування). Отже, 
можна зробити висновок, що оволодіння 
студентами іноземною мовою – процес 

поступового та систематичного формування 
іншомовних навичок та вмінь, придбання 
знань. В ході цього процесу змінюється 
рівень вказаних вмінь: здійснюється 
позитивна динаміка або виявляється 
негативний результат. Доведено, що 
контроль допомагає ліквідувати причини 
виникнення труднощів та одночасно 
діагностувати складності, які відчувають 
студенти, а процес та результати контролю 
дуже важливі для вдосконалення праці 
викладача. 
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THEORETICAL BACKGROUNDS AND METHODICAL RECOMMENDATIONS ON 
COMPREHENSION OF LEVEL FORMATION OF LISTENING SKILLS 

The article deals with stages and tasks of listening comprehension.Listening comprehension is defined as aim 
and means of teaching.General difficulties of listening comprehension while teaching students of non-linguistic 
universities are characterized.The challenge of accurately identifying speech sounds and understanding and 
synthesizing these sounds as words is analyzed. Peculiarities of professionally-oriented listening comprehension skills 
are defined.The mechanisms of speech perception and speech triggering are described in detail. Effective listening 
strategies are described and ways of teaching such strategies to non-linguists are suggested. Advantages of 
communicative approach to teaching listening are analyzed. A comprehensive overview of current interpretations of 
approaches to teaching listening skills for non-linguists is provided. Special emphasis is put on creating necessary 
learning environment to facilitate acquiring necessary professionally-oriented listening comprehension skills. It is 
argued that listening comprehension skills are essential for developing speaking skills. 

Key words: Theoretical backgrounds, listening comprehension, methodical recommendations, students of 
non-linguistic Universities. 

 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 15 

Блозва Л. М.,  магістрант спеціальності  
«Соціальна педагогіка»,НУБіП України, (м. Київ); 
Кубіцький С. О.,  кандидат педагогічних наук,доцент 
кафедри соціальної педагогіки та інформаційних 
технологій в освіті, НУБіП України, (м. Київ) 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З 
ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
У статті розкрито сутність та причини інвалідності дітей. Висвітлено ключові аспекти організації 

соціально-педагогічної роботи з дітьми з обмеженими функціональними можливостями, які включають 
соціально-педагогічну роботу безпосередньо з такими дітьми, їх батьками та соціальним оточенням дітей-
інвалідів. Охарактеризовано зміст процесу реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями.  

Ключові слова: діти з обмеженими функціональними можливостями, соціально-педагогічна робота, 
соціальна реабілітація. 

В статье раскрыта сущность и причины инвалидности детей. Освещены ключевые аспекты 
организации социально-педагогической работы с детьми с ограниченными функциональными возможностями, 
которые включают социально-педагогическую работу напрямую с такими детьми, их родителями и 
социальным окружением детей-инвалидов. Охарактеризованы содержание процесса реабилитации детей с 
ограниченными функциональными возможностями. 

Ключевые слова: дети с ограниченными функциональными возможностями, социально-педагогическая 
работа, социальная реабилитация. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. В Україні у зв’язку з її інтеграцією в 
європейський простір відбуваються зміни у 
ставленні до дітей з обмеженими 
функціональними можливостями. Це вимагає 
від соціальних служб дотримуватися 
європейських стандартів щодо організації 
соціальної роботи з такими дітьми, у тому числі 
із сім’ями, що виховують дітей з обмеженими 
фізичними можливостями.  

Організація соціальної допомоги дітям, які 
позбавлені можливості вести повноцінне життя 
внаслідок вад фізичного розвитку, потребує, в 
першу чергу, зміни ставлення суспільства до 
дітей з особливими потребами та проблеми 
інвалідності у світі та в Україні зокрема.  

Внаслідок обмежень у спілкуванні, 
самообслуговуванні, пересуванні, контролі за 
своєю поведінкою розвиток цих дітей залежить 
від задоволення їх потреб іншими людьми, що 
складає багатогранний процес соціальної 
реабілітації. Освіта, психолого-педагогічний 
вплив на особистість є інструментами 
вирішення однієї з основних проблем у 
суспільній та державній політиці щодо дітей з 
обмеженими функціональними можливостями 
– їх соціальної реабілітації, адаптації та 
інтеграції у суспільство [11].  

Соціально-економічна ситуація, що 
склалася на сучасному етапі розвитку України, 
кризові явища у сфері економіки і фінансів 
зумовлюють необхідність посилення 
соціального захисту дітей-інвалідів, визначення 
пріоритетних напрямів у цій важливій роботі, 
одним із яких є рання соціальна реабілітація 
дітей з обмеженими функціональними 
можливостями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема організації соціальної роботи з дітьми з 
обмеженими функціональними можливостями, 
внаслідок її актуальності, широко розроблялась і 
розробляється дослідниками різних галузей: 
психологами, соціальними педагогами, 
фізіологами, соціологами. 

Велику роботу в цьому напрямку провела 
А.Й. Капська, яка розробила ряд принципів і 
закономірностей соціально-педагогічної роботи 
з дітьми з обмеженими функціональними 
можливостями, в основу яких покладено 
процес реабілітації. Основною метою в 
організації такої роботи вона визначає: 
забезпечення соціального, економічного, 
інтелектуального і фізичного розвитку дитини, 
яка має відхилення за допомогою організації 
соціальної, матеріальної та медичної підтримки, 
а також попередження виникнення вторинних 
дефектів у дітей-інвалідів [10]. 

Крім того наукова розробка даної теми 
висвітлена в працях таких українських та 
російських науковців, як: Л.І. Акатової, О.В. 
Безпалько, І.Д. Звєрєвої, І.Б. Іванової, Т.Н. 
Карякіної, М.П. Лукашевича, І.Т. Миговича, 
В.Т. Мошняга, Л.Т. Тюпті, М.У. Фірсова, Є.І. 
Холостової та інших, які також за основу 
соціально-педагогічної роботи з дітьми з 
обмеженими функціональними можливостями 
беруть реабілітаційний процес. 

Теоретико-методичні аспекти соціально-
педагогічної роботи з дітьми з обмеженими 
функціональними можливостями висвітлені у 
роботах таких науковців, як: Ю.В. Василькова, 
Л.Д. Кизименко, М.П. Лукашевич, І.І. Мигович, 
І.М. Мінчук, Е.К. Неберушкіна, А.Г. Семигіна, 
С.М. Томчук, Т.В. Шевцов, Е.Р. Ярська-
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Смирнова. Значний вклад у дослідженні та 
розробці технологій соціальної роботи з дітьми-
інвалідами внесли О.В. Вакуленко, А.Й. Капська, 
Л.П. Кузнецова, В.Т. Мошняга, С.В. Толстоухова, 
О.О. Яременко та ін. Так К. Девісом, Р. Мертоном 
та Т. Парсонсом були розглянуті проблеми 
інвалідності дітей як специфічного соціального 
стану індивіда, соціальної реабілітації, соціальної 
інтеграції, соціальної політики держави відносно 
дітей-інвалідів, на базі чого і формуються сучасні 
засади організації соціальної роботи. І саме в 
рамках даного підходу було розроблено поняття 
«діти з обмеженими можливостями» як синонім 
до поняття «діти-інваліди». 

Виходячи з цього, метою нашої статті є 
проаналізувати особливості організації 
соціально-педагогічної роботи з дітьми з 
обмеженими функціональними можливостями 
та обґрунтувати процес реабілітації дітей-
інвалідів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За даними ООН, у світі нараховується приблизно 
450 мільйонів людей з обмеженими 
функціональними можливостями і близько 200 
мільйонів з них – діти. 

Останнім часом у нашій країні 
відзначається значне збільшення числа дітей-
інвалідів. За останні 20 років рівень інвалідності 
серед дітей збільшився приблизно у 3,6 рази. За 
статистикою основними причинами збільшення 
числа дітей з обмеженими функціональними 
можливостями є внутрішні (генетичні аномалії, 
спадкові хвороби, вроджені вади, причинами 
яких можуть бути погіршення умов життя, які 
негативно починають діяти вже в період 
розвитку плоду; погіршення умов праці жінок; 
погіршення екологічної обстановки) та 
зовнішні (механічні, фізичні, хімічні, біологічні, 
психічні, несприятливі умови життєдіяльності) 
[1]. Серед факторів, які провокують виникнення 
інвалідності у дітей, можна виділити наступні: 
біологічні, медико-організаційні та соціально-
середовищні. 

Але, не зважаючи на причини настання 
інвалідності, для дітей це означає значне 
обмеження життєдіяльності. Вона сприяє 
розвитку соціальної дезадаптації, що 
обумовлена порушенням розвитку, 
утрудненнями у самозабезпеченні, спілкуванні, 
навчанні, оволодінням у майбутньому 
професійними навичками. Отримання дітьми-
інвалідами соціального досвіду, включення їх в 
існуючу систему суспільних відносин потребує 
від суспільства додаткових засобів та зусиль, 
що сьогодні намагається бути реалізованими у 
рамках соціально-педагогічної роботи. 

На сьогодні розрізняють наступні 
обмеження дитячої життєдіяльності: діти з 
порушеннями слуху і мови (глухі, слабочуючі, 

логопати); порушеннями зору (слiпi, слабозор); 
порушеннями інтелектуального розвитку 
(розумово вiдсталi, діти з затримкою психічного 
розвитку); порушеннями опорно-рухового 
апарату; з комплексними порушеннями 
психофiзiологiчного розвитку, (слiпоглухонiмi, 
ДЦП з розумовою вiдсталiстю); хронічними 
соматичними захворюваннями; 
психоневрологічними захворюваннями [8]. 

Саме ця класифікація є ядром для 
організації різних напрямків соціальної роботи, 
однак завдання, на основі яких вона 
організовується, є спільними. Провідним 
завданням організації соціальної роботи з 
дітьми з обмеженими можливостями є 
створення рівних можливостей. Другою, але не 
менш важливою групою завдань, можна 
вважати навчання дітей-інвалідів та батьків 
вмінням і навичкам незалежного життя.  

Сьогодні проблема інвалідності ставить 
перед дітьми-інвалідами та їх батьками безліч 
проблем фізіологічного, психологічного, 
економічного, соціального характеру, які 
полягають у соціальній, територіальній та 
матеріальній залежності дітей-інвалідів від 
батьків та опікунів, а також у тому, що при 
народжені дитини з обмеженими 
можливостями родина або розпадається, або 
надмірно опікає дитину, не даючи їй 
можливості розвиватися; проводиться слабка 
професійна підготовка дітей даної категорії; 
діти-інваліди та їх батьки відчувають труднощі 
при пересуванні по місту, що призводить до 
ізоляції; відсутнє повноцінне правове 
забезпечення дітей з обмеженими 
можливостями; сформована негативна 
суспільна думка по відношенню до дітей-
інвалідів [3]. 

І з огляду на всі ці проблеми, перед дітьми-
інвалідами, їх батьками та суспільством постає 
проблема організації в рамках соціально-
педагогічної роботи ефективних програм 
реабілітації дітей з обмеженими можливостями. 

Соціальна реабілітація дітей з 
функціональними обмеженнями – це складний 
процес, що потребує переорієнтації, і 
насамперед – у напрямі розробки методології і 
методики соціально-педагогічної та 
психологічної моделі соціальної роботи. 
Специфіка такого підходу викликає 
необхідність суттєвих змін у ставленні до дітей-
інвалідів, які потребують не тільки 
матеріальної, фінансової, гуманітарної 
підтримки і заходів реабілітації (медичної, 
професійної, соціально-побутової), а й 
належних умов для актуалізації своїх 
здібностей, розвитку особистих якостей і 
потреб у соціальному, моральному і духовному 
самовдосконаленні [4].  
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Одразу слід зазначити, що кінцевою 
метою реабілітації дітей-інвалідів є соціальна 
інтеграція, забезпечення їх активної участі в 
основних напрямках діяльності і життя 
суспільства, "включеність" у соціальні 
структури, пов’язані з різними сферами 
життєдіяльності дитини – навчальної, трудової, 
дозвіллєвої та ін. 

Доповнюючи цю думку, М.П. Лукашевич і 
І.І. Мигович значну увагу приділяють тому, що 
реабілітація дітей з обмеженими 
функціональними можливостями є схемою 
розвитку здатностей дитини – соціальній 
адаптації, при чому ці заходи обов’язково мають 
охоплювати й інших членів сім'ї [6]. У свою чергу 
О.І. Карякіна та Т.Н. Карякіна в своїй роботі 
«Основи реабілітації інвалідів» зазначають, що 
соціально-педагогічна робота з даною категорією 
має включати, окрім реабілітації, систему 
інтеграції дитини з особливими потребами у 
суспільство та систему соціального захисту, що 
має надаватися державою [5]. 

Кінцевою метою реабілітації дітей з 
функціональними обмеженнями є соціальна 
інтеграція, забезпечення їх участі в основних 
напрямках діяльності і життя суспільства, 
"включеність" в соціальні структури, пов’язані з 
різними сферами життєдіяльності дитини – 
навчальної, трудової, дозвіллєвої та ін. 

З огляду на це, з боку держави можна 
виділити напрямки, на базі яких організовується 
соціально-педагогічна робота з дітьми-
інвалідами: поглиблення усвідомлення 
проблеми, медична опіка, реабілітація, служби 
підтримки, доступність, утримання та 
соціальний захист, родинне життя та права 
особи і культура [2]. 

Враховуючи все вище перераховане 
виділяють багаторівневу структуру проблем 
соціально-педагогічної реабілітації та допомоги. 
Згідно з цим реабілітаційний процес має 
здійснюватися з урахуванням:  

 - проблеми дитини: підтримка фізичного 
здоров’я, формування особистості, 
забезпечення емоційної підтримки, навчання, 
задоволення соціальних потреб;  

 - проблеми сім’ї: забезпечення фінансової 
підтримки, житлові умови, навички догляду та 
навчання дитини, вирішення емоційних 
проблем, подолання соціальної ізоляції;  

 - проблеми професіоналів: медики 
(профілактика та підтримка здоров’я), педагоги 
та психологи (розробка та впровадження 
спеціальних методів освіти та виховання дітей 
та батьків), соціальні працівники (забезпечення 
допомоги, інформування про ресурси, сімейна 
та групова робота, захист інтересів дітей та 
сім ї́, інтеграція зусиль професіоналів), 
інженери та виробники (розробка та 

виготовлення спеціальних засобів для 
підтримки ефективної життєдіяльності та 
навчання дітей, створення спеціальних робочих 
місць), юристи, представники законодавчої та 
виконавчої влади (створення та впровадження 
відповідної системи захисту прав та обов’язків 
інвалідів та їх сімей);  

 - проблема суспільства - зміна ставлення 
до інвалідів та сімей з дітьми-інвалідами;  

 - проблеми фізичного середовища: 
зменшення впливів, що зашкоджують здоров’ю 
та життєдіяльності людини, створення 
дружнього для інвалідів простору [9]. 

Таким чином, реабілітація дітей з 
особливими потребами має свої особливості, 
оскільки вона повинна забезпечувати, 
враховуючи, що мова йде про зростаючий 
організм, розвиток усіх систем і функцій, 
попереджувати затримку у рості та розвитку. 
Тож організація процесу соціальної реабілітації 
має базуватися на ряді принципів: 
гуманістичного спрямування соціально-
реабілітаційного процесу, опору на провідну 
діяльність, навчання діяльності, опору на 
позитивні та сильні сторони особистості 
дитини. 

У межах даної проблеми слід відзначити 
наступні форми і методи соціально-
педагогічної роботи з дітьми з обмеженими 
функціональними можливостями, як: 

- організація центрів соціальної реабілітації 
та адаптації. Головна мета діяльності таких 
центрів – формування елементарних умінь, 
сприяння навичок самообслуговування, 
самостійної побутової діяльності, виявлення 
особливих здібностей кожної дитини, сприяння 
її адаптації і повній інтеграції в суспільство; 

- збір та систематизація банків даних щодо 
дітей-інвалідів; 

 - індивідуальна (консультування, медико-
соціальна, психолого-педагогічна допомога та ін.) 
та групова робота (проведення тренінгів, бесід, 
диспутів, круглих столів, екскурсій, змагань тощо); 

- створення консультативних пунктів, 
клубів спілкування та взаємодопомоги батькам 
таких дітей, проведення просвітницьких курсів 
для родичів таких дітей; 

- оздоровлення; сприяння навчанню та 
працевлаштуванню в подальшому [7]. 

Процес реабілітації дітей з обмеженою 
мобільністю є складним. Ще складнішим він 
буває у дітей, що мають вроджені або набуті 
вади опорно-рухового апарату. Обмеження 
фізичних можливостей дитини впливає на 
процес її соціалізації.  

Важливою умовою реабілітації дітей-
інвалідів виступає не тільки безпосередня 
соціально-педагогічна робота з цими дітьми, а й 
з їхніми батьками. Робота з сім’ями, в яких є 
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діти з функціональними обмеженнями, 
передбачає: підтримку членів сім'ї, укріплення її 
ресурсів; розширення можливостей у виконанні 
функцій догляду за такими дітьми; полегшення 
тягаря, який несуть сім'ї, що здійснюють догляд 
хворої дитини; зменшення або модифікацію 
внутрішньо сімейних стресових чинників, які 
можуть спровокувати рецидив хвороби. 

Соціально-педагогічна реабілітація 
організовується з метою найбільш повного 
розвитку у дитини з обмеженими 
функціональними можливостями духовних і 
фізичних сил шляхом використання її 
збережених функцій, виникаючих потреб та 
інтересів, її особистісної активності та 
створення відповідних внутрішніх та зовнішніх 
умов, в яких вони можуть найбільш повно 
проявлятися та розкриватися. Така організація 
соціальної роботи базується на ряді 
вищевикладених принципів, завдань та 
особливостей, яких мають дотримуватися усі 

суб’єкти соціально-педагогічної роботи з дітьми 
з обмеженими функціональними 
можливостями та їх батьками і на їх базі має 
формуватися державна допомога таким дітям та 
їх родинам. 

Висновки. Отже, основні аспекти 
організації соціально-педагогічної роботи з 
дітьми з обмеженими функціональними 
можливостями представляють собою 
динамічну систему, в ході якої здійснюється 
послідовна реалізація постійно виникаючих при 
взаємодії з дитиною-інвалідом тактичних 
завдань на шляху до досягнення мети – 
включення в суспільне життя. Провідні 
напрямки організації соціально-педагогічної 
роботи з даною категорією дітей сьогодні 
створюються на законодавчому рівні, хоча і не 
виключають будь-які інші напрямки, що 
формуються на регіональному та локальному 
рівнях з метою допомоги дітям-інвалідам стати 
повноцінними членами суспільства. 

 
Література 

1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Психологические основы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И. Акатов. – М.: Гуманит. 
узд. центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с. 

2. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 
– 2012. –№ 2-3. – С. 36. 

3. Іванова І.Б. Організація соціально-педагогічної та психологічної допомоги інвалідам у системі 
соціальних служб для молоді / І.Б. Іванова // Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції. – К., 1995. – С. 28-32. 

4. Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч. посіб. / За ред. А.Й. Капської. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. 

5. Карякина О.И. Основы реабилитации инвалидов: Учебное пособие / О.И. Карякина, Т.Н. 
Карякина. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 1999. – 88 с. 

6. Лукашевич М.П. Теорія і методи соціальної роботи: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і випр. 
/ М.П. Лукашевич, І.І. Мигович. – К.: МАУП, 2003. – 168 с. 

7. Лукашевич М.П. Соціальна робота (теорія і практика): Підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. 
Семигіна. – К.: Каравела, 2011. – 368 с. 

8. Мошняга В.Т. Технологии социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями / 
В.Т. Мошняга. – М.: Инфра-М, 2003. – 348 с. 

9. Толстоухова С.В. Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю / За ред. Толстоухової 
С.В., Пінчук І.М. – К.: УДЦССМ, 2000. – 184 с. 

10. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними 
можливостями / За ред. А.Й. Капської. – К.: ДЦСССМ, 2003. – 146 с. 

11. Шевцов А.Г. Методологічні принципи соціальної реабілітації осіб з обмеженими функціями 
здоров’я / А.Г. Шевцов // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського державного університету, Вип. VI. – 
Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 337-342 с. 

 
 

Blozva Luba, undergraduate specialty "Social Pedagogy" 
Kubitskiy Sergei, PhD. Associate Professor, 

FEATURES OF SOCIO-PEDAGOGICAL WORK WITH CHILDREN WITH LIMITED FUNCTIONALITY 
The article explores the nature and causes of disability children. Highlights key aspects of the socio-pedagogical work with 

children with limited functionality, including social and educational work directly with children, their parents and social 
environment of children with disabilities. Characterizes content types of the rehabilitation of children with limited functionality. 
Highlights key forms and methods of social and educational work with children with disabilities in the context of social 
rehabilitation. Outlines the features of the parents of these children. The primary tasks of social work with children with 
disabilities have equal opportunities. The second, but equally important group of tasks can be considered learning disabled 
children and parents skills and independent living skills. The ultimate goal of rehabilitation of disabled children is social 
integration; ensure their active participation in key areas of life and society, "inclusion" in the social structure of the various 
spheres of the child - academic, employment, leisure and others. 
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ВРАХУВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ У СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК 

 
Професійна діяльність людини направлена на задоволення потреб, які суттєво впливають на 

якість і ефективність виконання професійних обов’язків. Підвищення ефективності професійної 
діяльності та підвищення рівня навчання прямо залежно від особистої мотивації. Це значною мірою 
забезпечує успішність процесу навчання та професійного становлення майбутнього офіцера.  

Ключові слова: професійна мотивація, етапи навчання, військові навчальні заклади. 
Профессиональная деятельность человека направлена на удовлетворение потребностей, которые 

существенно влияют на качество и эффективность выполнения профессиональных обязанностей. 
Повышение эффективности профессиональной деятельности и повышения уровня обучения прямо 
зависимости от личной мотивации. Это в значительной степени обеспечивает успешность процесса 
обучения и профессионального становления будущего офицера. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, этапы обучения, военные учебные заведения. 
Постановка проблем в загальному 

вигляді. Сьогодні у науковій літературі 
відсутнє системне дослідження педагогічних 
умов формування професійної мотивації 
офіцерів інженерних військ, існує потреба в 
узагальнені та систематизації наукових 
поглядів на цю проблему та подальша 
професійна орієнтація. 

Професійна орієнтація визначається як 
«система психолого-педагогічних і медичних 
заходів, що допомагають кожному індивіду 
вибирати собі професію з урахуванням 
потреб суспільства і своїх здібностей» [1]. 
Професійний простір для кожного суб’єкту 
праці наповнюється різним значенням 
залежно від того, які перспективи він бачить. 
Життєві перспективи регулюються метою, 
мотивами або цілим комплексом мотивів, 
життєвими планами. На думку Е.І. Головахи, 
вибір професії не завжди визначає горизонти 
життєвої перспективи, але частіше за все, 
зачіпає лише найближчу життєву 
перспективу [2].  

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Аналіз останніх досліджень 
пов’язаних з проблемою вивчення поняття 
«мотивація» займалась велика кількість 
дослідників, а саме: Д.Аткинсон, Л.Божович, 
Н.Бордовська, А.Зеличенко, Є.Ільїн, 
І.Імедадзе, В. Ковальов, А. Леонтьев, 
Л. Момот, А.Маркова, Л. Подимова, А. Реан, 
К. Роджерс, С. Розум, Ф. Херцберг, 
А.Шмелев та багато інших.  

Викладення основного матеріалу. 
Професійна діяльність офіцера складається, 
як правило, з нестандартних й різнопланових 
ситуацій, які вимагають відповідних 
нестандартних та нешаблонних рішень, 
різноманітних форм і методів управління. 
Організація професійної діяльності офіцерів 
інженерних військ повинна містити творчі 

підходи, основу яких складають мислення та 
інтелект людини. 

На думку Т.Томашевського професійна 
діяльність, пов’язана з ризиком, не 
розглядається окремо як явище від суб’єкту. 
Ризик або пов’язана з діяльністю небезпека 
розглядається як цілісна система, в якій вони 
взаємодіють [3].  

Професія, пов’язана з ризиком, 
припускає концентрацію людських якостей, 
які у свою чергу формуються в процесі 
діяльності. Професійна діяльність є основою 
для розвитку особистості у формуванні 
людини як суб’єкта праці і життєдіяльності.  

Наша наукова робота будується на 
трьох етапах навчання, які створюють єдину 
систему безперервної підготовки військових 
фахівців інженерних військ. Однією 
характерною рисою якої є професійна 
мотивація до подальшого навчання та 
кар’єрного зростання на проміжках з одного 
етапу на інший.  

Досліджень, які присвячені проблемі 
професійної мотивації, вкрай мало. Це 
поняття розглядалось як процеси, які 
усвідомлені особистістю та які спонукають до 
ефективної професійної діяльності. Вони 
виступають як внутрішній чинник, який 
спонукає до професійного становлення 
особистості, з формуванням високого рівня 
діяльності. Професійна діяльність військового 
пов’язана з ризиком для життя. Існує перелік 
військових спеціальностей, які безпосередньо 
пов’язані з ризиком для життя як у мирний 
так і у воєнний час. Н. Пряжников [4] 
розглядає поняття ризику у професійній 
діяльності, як альтернативність і 
невизначеність. Альтернативність в його 
теорії є можливість вибору з декількох 
варіантів рішень, але за відсутністю вибору 
проблема ризику не може ставитись. Думка 
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вченого не в повній мірі розкриває специфіку 
діяльності людини в екстремальних умовах. 
Професія офіцера інженерних військ на 
пряму пов’язана з ризиком для життя, 
оскільки ризик і професія сапера є 
невід’ємною характеристикою. Поняття 
ризик не є однозначним. Професійна 
діяльність офіцера в першу чергу залежить 
від задоволеності працею, від матеріального 
забезпечення й від ступеня безпеки. Мають 
існувати чинники, які змогли компенсувати 
ситуацію з ризиком, тобто відношення 
суб’єкту до виду своєї діяльності. В першу 
чергу це характер ризику, суб’єктивна оцінка 
ризику, суб’єктивна оцінка власних сил.  

Т. Рідель поняття «професійна 
мотивація» розуміє більш ширше, ніж 
поняття «професійні мотиви». Він виходить 
із загального розуміння терміну «мотивація». 
Професійна мотивація розглядає наявність 
мотивів, цілей, інтересів до майбутньої 
професії, при цьому враховується 
індивідуальні схильності і здатності 
урахування індивідуальних схильностей і 

здатностей курсантів до відповідної 
діяльності [5]. 

Професійна мотивація на нашу думку, 
це не що інше, як процес спонукання до 
навчання для досягнення професійних цілей 
та подальшого кар’єрного зросту.  

При формуванні мотиваційної сфери 
В. Ковальов розглядає чотири етапи 
життєдіяльності особистості: 
передпрофесійний, вибір професії, 
професійне навчання, професійну діяльність. 
Мотиви професійної підготовки, як вважає 
автор, пов’язані зі ставленням до навчання та 
обраної професії (розглядається сукупність 
мотивів у виборі професії) [6]. Ми солідарні з 
думкою науковця й розглянемо мотиваційні 
прояви, які притаманні майбутнім офіцерам 
інженерних військ під час формування 
професійних здібностей. На рис 1., ми 
намагаємося подати роль мотивації на різних 
етапах військово-професійного становлення 
людини, вважаючи що саме вона є 
спонукальним чинником в ієрархічному 
освітньому становлені.

 
 
 
 
 

Рис 1. Мотивація на проміжках навчання. 
Першим етапом є період оптації, це 

мотивація школяра до вступу у ліцей з 
ПВФП. У цьому віці у юнаків відбуваються 
складні зміни в організмі та психіці. Досліди, 
які проводили (Л.Виготський, О.Кро, 
В.Петере, Ш.Бюллер та інші) відмічали, що в 
цьому віці у юнака відбуваються зовсім нові 
прояви зацікавленості, які становлять основу 
до нових інтересів. Ця фаза триває близько 
двох років, і є фазою різних коливань та 
зіткнень психологічних установок, це прах 
минулих авторитетів та розвиток нових.  

Однією важливою рисою цього етапу є 
особиста зацікавленість, яка 
характеризується романтичними проявами 
до майбутньої професії та залежна в деякій 
мірі від матеріальних умов життя, оточення. 
Зацікавленість у цьому віці переходить в 
прояв захоплення, а захоплення досить 
сильне і часто змінне, дуже рідко воно 
набуває чітких рис. А.Личко [8] розподіляє їх 
на інтелектуально-естетичні (зацікавленість 
до історії, радіотехніки, музики, тощо), 
егоцентричні (зацікавленість до художньої 
самодіяльності, до вивчення іноземних мов – 
заради демонстрації своїх успіхів), тілесно-

мануальні (заняття спортом, водіння 
різноманітної техніки, заняття в столярній 
майстерні – заради отримання задоволення 
від самого процесу діяльності), накопичувані 
(колекціонування у всіх видах), 
інформативно-комунікативне (прояв до 
новітньої незмістовної інформації, яка не 
потребує глибокого переосмислення та 
засвоєння). Деякі з цих захоплень можуть 
розвивати пізнавальну потребу та саму 
особистість, а деякі з них, навпаки, 
розкривають розвиток особистості. 

Поштовхом до самоствердження юнака 
в цьому віці є формування мотиву з 
урахуванням власної думки, що в 
подальшому переростає в неусвідомлену 
впертість. Загалом, цей вік характеризується 
сформованістю професійного інтересу, що 
згодом переходить у загальну структуру 
індивідуальних та особистісних 
особливостей юнака.  

Юнаки у віці 15-16 років стають перед 
складним життєвим питанням – вибір 
майбутньої професії, в цей час, не всі здатні 
зробити власний вірний вибір, отже від 
вибору професії залежить задоволеність 
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юнака своїм життям. Одним із мотивів 
притаманних цій категорії юнаків є мотив 
ідентифікації з іншою людиною. В його 
основі лежить прагнення стати схожим на 
свого героя, кумира, або людину, яка для 
нього є авторитетною-батька, діда. 
Посилений вплив на мотив майбутнього 
фахівця для інженерних військ відіграють 
кінофільми, як художні так і документальні: 
«Сапер-професія героїчна», «Дума про 
Ковпака», «Перевірено-мін немає», 
«Мінери», «Бофор», завдяки ним 
підвищується потенціал юнака до вибору 
майбутньої професії сапера, прагнення діяти 
і працювати його як герой кінофільму. В цей 
час юнаку притаманний належний рівень 
сформованої оптації, спрямований на 
навчання у профільних ВНЗ. Ще однією 
передумовою до вибору професії, стають 
особисті та соціальні цінності. Вони 
підкріплені порадами батьків, друзів і стають 
в подальшому, як правило, вірними. Юнак 
ставить перед собою вибір престижної 
професії, він виходить з уявлень існуючої, 
так званої «моди». Аналіз минулих років 
свідчить про те, що велике значення у виборі 
майбутньої професії мало поняття престижу, 
так у 40-60 роки престижно було 
опановувати військові, інженерні та 
будівельні професії, у 70-80 роках більше 
користувались гуманітарні, в 90-ті роки 
розпочалась комерційна діяльність, професії 
у сфері обслуговування, у 2000 році – 

професії економічного напрямку та 
юридичні.  

Обравши майбутню професію бути 
військовим, юнак виявляє бажання вступати 
до ліцею з ПВФП. Це спонукає його до 
інтенсивного навчання та заняття спортом. 
Кінцева мета цього мотиву стати офіцером і 
утвердити себе в соціумі. Але в багатьох 
випадках романтичні погляди військової 
служби проходять за безліччю причин. Ті 
мрії, які були започатковані на початку 
навчання зникають. Юнак переживає 
психологічні й фізичні навантаження, його 
обмежують чітким розпорядком дня, 
доводиться виконувати господарські роботи, 
нести службу у добовому наряді, особисто 
слідкувати за власною гігієною, тощо. Як 
наслідок, морально-психологічне та фізичне 
навантаження призводить до залишення 
навчального закладу за власним бажанням. 

На протязі 2010-2012 років нами було 
проаналізовано динаміку навчання у 
Кам’янець-Подільському ліцеї з ПВФП. На 
момент зарахування, продовження навчання 
на другому курсі та бажання навчатись у 
ВВНЗ. 

Проведене дослідження побудовано в 
три етапи: бажання навчатись у ліцеї з 
ПВФП (перший курс, четвертий місяць 
навчання) рис.2, бажання продовжувати 
навчання на 2 курсі, рис. 3 та бажання 
навчатись у ВВНЗ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Бажання навчатись у ліцеї з ПВФП (перший курс, четвертий місяць навчання). 
Динаміка другого року навчання, відрізняється від першого курсу. 

 
Рис.3. Бажання продовжувати навчання на другому курсі. 
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З наведених рис. 2, 3, чітко 
простежується динаміка бажання до 
навчання юнаків у ВВНЗ. Найвищі 
показники коливаються на рівні 74-79%, 
найнижчі 56-59%. Різке зниження бажання 
навчатись на 1 курсі пов’язано, на нашу 
думку, з неякісним професійно-
психологічним обстеженням при вступі, як 
правило, це неврахування типологічних 
особливостей юнаків, неякісне 
діагностування проявів нервової системи 
(витривалість, рухливість, врівноваженість, 
схильність до виду діяльності). Юнаки через 
нетривалий час висловлюють 
незадоволеність навчання та перебуванням у 
військовому колективі, мотивація до 
військової служби дорівнює нулю. 

Основні причини, або мотиви, 
небажання навчатись у юнаків, які вступили 
до ліцею з ПВФП розподіляються на 
об’єктивні, об’єктивно-суб’єктивні та 
суб’єктивні. 

Об’єктивні причини, це незадовільний 
стан здоров’я юнака, низька фізична 
витривалість до навантажень, сімейні 
обставини та інші. 

Об’єктивно-суб’єктивні причини, це 
розчарування за будь-яких умов обраною 
професією, низьке матеріальне забезпечення, 
безперспективність обраної професії, 
низький рівень успішності. 

Суб’єктивні причини, це незадовільний 
психологічний клімат у військовому 
колективі, низький рівень пристосування до 
нових умов життя, нездатність до засвоєння 
навчального матеріалу у необхідному обсязі. 

Великий відсоток юнаків, які 
залишають навчання у ліцеї з ПВФП за 
власним бажанням, вказують об’єктивні 
причини, в той час як дійсна причина є 
суб’єктивною. Головна причина залишення 
навчання є незадоволеність майбутньою 
професією та взаємовідносини у військовому 
колективі між юнаками, або безпосередньо із 
старшими командирами. 

По завершенню навчання у ліцеї з 
ПВФП вихованець ліцею має сформоване 
уявлення про військову службу та сталий 
мотив до подальшого навчання у вищому 
навчальному закладі. На цьому етапі 
практично 90% випускників мають 
зацікавленість до військової служби. 
З’являються мотиви зацікавленості до 
вивчення військових дисциплін, існування у 
військовому колективі, до прийняття участі в 

урочистостях, військових традиціях, до 
проведення практичних занять на техніці та з 
озброєнням, подальшого кар’єрного зросту. 
Як показує досвід проведених опитувань 
всього 10% випускників ліцею не мають 
бажання до вступу у вищі навчальні заклади, 
хоча ці вихованці під час навчання 
показували досить високі результати у 
навчанні та користувались авторитетом у 
колег й викладачів. 

Після закінчення навчання у ліцеї з 
ПВФП, юнак переходить на новий рівень 
навчання у військовому коледжі, або в 
інститут (факультет), при цьому з’являється 
мотив до військово-професійної орієнтації 
юнака на подальше навчання. Виникає 
бажання та потреба в опануванні нових 
більш глибоких знань, умінь та навичок 
притаманних військовослужбовцям. 
С. Занюк розглядає ефективність 
формування високого рівня професійної 
мотивації [9] за такими показниками: 
навчання на оптимальному рівні складності, 
відповідно до навчальної програми; 
індивідуалізація процесу навчання, 
можливість приймати особисту участь в усіх 
процесах та накопичувати власний досвід; 
об’єктивно підходити до індивідуальних 
досягнень курсанта. Проведені дослідження 
вказують на те, що у 2-2,5 рази зменшується 
плинність кадрів; на 10-15% підвищується 
продуктивність праці; у 1,5-2 рази 
знижується вартість підготовки кадрів. 

В період переходу від ліцею до 
коледжу, з’являються нові мотиваційні 
чинники у юнаків, які виявили бажання 
продовжувати навчання: бажання 
продовжувати навчання у військовому 
колективі, виконувати службові обов’язки; 
бажання до вивчення військово-професійних 
дисциплін, які допоможуть в подальшому 
стати професіоналом своєї справи; 
з’являється професійний інтерес до обраної 
професії та творчі здібності; у деяких юнаків 
з’являється самореалізація як військового, 
побудована на сімейних традиціях. 

В процесі навчання в коледжі 
сержантського складу відбувається розвиток 
і трансформація мотиваційної структури 
суб’єкта. Він розподілений на два напрями: 

Перший - загальні мотиви, які 
переходять у навчальні, тобто прагнення до 
опанування знань, захоплення новими 
навчальними дисциплінами, 
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Другий - це безпосередня зміна мотивів 
під час розвитку та опанування умінь та 
навичок протягом навчання, створюються 
нові грані та аспекти які задовольняють його 
потреби. 

Як наслідок, відбувається розвиток 
динаміки мотиваційної структури, що 
визначається рівнем академічних успіхів, 
збільшенням частки творчих компонентів та 
виявлення особистої ініціативи та вмінь 
реалізовувати набуті знання, вміння і 
навички [10]. 

Проведене дослідження за існуючими 
методиками: методика «Вивчення мотивів 
навчальної діяльності у студентів (А.Реана і 
В.Якуніним)» та методика «Мотивація 
навчання у ВНЗ (Т.Ільїної)», з курсантами 
Кам’янець-Подільського коледжу 
сержантського складу стосовно визначення 
мотивів до подальшого навчання на 
факультеті (інституті) військової підготовки 
та подальшого проходження військової 
служби в інженерних військах наведені в 
графіку на рис. 4.  

 

Рис. 4. Динаміка мотиваційних показників щодо бажання навчатись на факультеті (інституті) 
військової підготовки та подальшого проходження військової служби в інженерних військах. 

До опитування було залучено 24 
курсанти військового коледжу, з них 18 
чоловік, що становить 75% вступило до 
військового коледжу з числа цивільної 
молоді після закінчення загальноосвітньої 
школи та 6 чоловік, що становить 25%, з 
числа вихованців ліцею з ПВФП.  

Під час аналізу були визначені 
внутрішні соціально значущі мотиви, 
зовнішні позитивні та негативні мотиви. 
Внутрішні мотиви передбачали 
задоволеність, яку приносить навчання, 
можливість оволодіння новими знаннями. 
Зовнішня мотивація - це подальші 
матеріальні блага, соціальна захищеність, 
престиж обраної майбутньої професії. 
Позитивні з них: просування по кар’єрним 
сходам, матеріальне стимулювання, 
стимулювання на досягнення кращого. 
Негативні - постійний тиск на особу, 
критика, покарання, тощо. 

Обравши мету (ціль), яка відповідає 
рівню тих здібностей, які притаманні 
військовому фахівцю, він будує стратегію 
щодо реалізації своєї мети. Це стає в 

подальшому мотивацією до наступних дій, 
цей результат може впливати позитивно або 
негативно на самооцінку. Пояснення цього 
результату для самого фахівця дає змогу 
послабити негативний, або посилити 
позитивний момент своєї самооцінки. 

Перехід курсанта, який закінчив 
Військовий коледж сержантського складу до 
факультету (інституту) військової 
підготовки, є наступним етапом 
професійного навчання. Цей перехід 
характеризується професійною орієнтацією 
курсанта до основного та більш складного 
рівня опанування військово-професійними 
знаннями за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями «бакалавр» та «магістр». 

Проведений аналіз в існуючих ВВНЗ, 
дозволив встановити основні мотиви до 
навчання та подальшої військової служби й 
довів, що існують чотири категорії 
показників (на 1 курсі): стійке бажання 
навчатись – 74,1 %, можливість 
безкоштовного навчання та отримання вищої 
освіти – 55,4%, романтика військової служби 
– 30,1%, сімейна традиція – 25,8%. 
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Випускний курс характеризується дещо 
іншими показниками. За основу визначень 
брали до уваги наступні показники: планую 
служити, планую звільнитись, ще не 
вирішив. Домінуючим показником є 
бажання стати офіцером та продовжити 
військово-професійну діяльність (59.6%), ті 
хто планує звільнитись (19,1%), ті що не 
вирішили (14,1%) та інші категорії (7,2%).  

Проаналізувавши наведені вище 
показники приходимо до висновку, що 
протягом навчання зменшується інтерес до 
військової служби, втрачаються мотиви 
навчання, а перебування у військовому 
колективі набуває риси обтяжливого 
існування. Причиною цього є безліч 
факторів: недосконалість системи навчання, 
низька соціальна захищеність, 
безперспективність подальшої військової 
кар’єри (реформування ЗС України, суттєве 
скорочення), тощо. 

 Проведені нами опитування (на 
прикладі Факультету військової підготовки 
КПНУ), показують що лише від 45% тих хто 
поступив до ВВНЗ мають сталу мотивацію 
та позитивно відносяться до майбутньої 
професії, а 40% вступають до ВВНЗ маючи 
деяку зацікавленість до однієї з вивчаємих 
дисциплін, або групи конкретних 
профільних дисциплін, романтичні уявлення 
про військову службу. Решта 15% 
вступників діють за вказівкою батьків 
(сімейна традиція) у виборі майбутньої 
професії; мають на меті безкоштовно 
отримати вищу освіту (перебуваючи на 
повному державному забезпечені); близьке 
розташування навчального закладу до місця 
проживання, або за будь-яких інших причин.  

Слід відмітити той факт, що курсанти 
які брали участь у проведеному тестуванні з 
числа колишніх вихованців ліцею показали 
високі мотиви до продовження навчання та 
подальшого проходження служби. Ця 
категорія осіб, як правило, займає керівні 
посади в підрозділі: від командира 
відділення до старшини роти. Опитування 
безпосередніх командирів, у яких 
знаходяться в підпорядкуванні курсанти які 
закінчили ліцей з ПВФП характеризують їх 
як: найбільш підготовлену категорію 
курсантів, які самостійно виконують 
поставлені завдання при цьому не 
потребують додаткового контролю; 
проявляють наполегливість у виконанні 
поставлених завдань; фізично витривалі; 

користуються авторитетом у товаришів і є 
прикладом військової дисципліни; 
допомагають своїм товаришам у вирішені 
різних питань. 

По завершенню навчання на четвертому 
курсі курсанти переходять у іншу проекцію 
мотивації - професійна орієнтація до 
професійної діяльності. Проходження 
військової практики та військового 
стажування є основним видом практичної 
направленості до подальшої професійної 
орієнтації майбутнього офіцера. На основі 
тих уявлень та вражень, які отримав курсант 
і буде попередньо сформований мотив до 
професійної орієнтації.  

Обрання майбутньої професії та перехід 
у новий життєвий простір для кожної 
людини відбувається залежно від того, які 
вона бачить подальші життєві перспективи. 
Протягом навчання у ліцеї та коледжі 
сержантського складу ті мотиви, які 
з’явились до майбутньої професії, поступово 
переходять у новий простір самостійного 
життя. Життєві перспективи переходять у 
реалізацію мрії стати офіцером, це було 
закладено ще на початку вступу до ліцею з 
ПВФП. Мотив становлення майбутнього 
офіцера передбачає самоствердження і 
ствердження себе в соціумі (в цей час 
виникає почуття гідності, впевненості в собі 
й своїх силах, самолюбство, тощо). Цей 
мотив є досить дієвим чинником, який 
підсилює мотивацію до наступної 
професійної діяльності. 

Мотивація до професійної діяльності не є 
однаковою, на різних етапах навчання вона 
проявляється по-різному. Прогресивна 
мотивація характеризується наступним: на 
стадії вибору професії вона утворює 
зацікавленість до майбутнього навчання, 
будуються плани подальшої самореалізації. 
Під час навчання відбувається усвідомленість 
професійного покликання, прагнення увійти у 
професійну спільноту, проходить адаптація до 
військового колективі, прагнення до 
оволодіння професійних знань. Під час 
професійної діяльності поглиблюються 
мотиви, в деяких випадках проходить їх зміна, 
з’являється перша задоволеність працею, 
зростає число спонукань до професійної 
мотивації. Регрес мотивації характеризується 
самореалізацією випускника в нових формах 
діяльності. Відбувається протиставлення 
професійним інтересам, з’являється мотивація 
до захисту від неприємностей.  
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Професійна мотивація за своїм 
походженням дозволяє зробити кожному 
єдиний вірний вибір заради чого він проходив 
навчання на протязі кількох років, реалістично 
проглянути майбутні перспективи та створити 
єдиний мотив до подальшого опанування 
професії військового. 

Висновок. Провівши дослідження 
питання професійної мотивації на різних 

рівнях (етапах) навчання доходимо до 
висновку, що без мотиваційного осередку 
неможливе якісне, ефективне навчання та 
подальша професійна діяльність. Професійна 
мотивація має багаторівневу структуру, 
характерною ознакою якої є ієрархічна 
структура набуття знань, вмінь та навичок, 
успіх якої залежить від сили й стійкості 
мотивів. 
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Ye. I. Bryzhaty, adjunct of department of social sciences 
CONSIDERING MOTIVATIONAL FACTORS IN THE STRUCTURE OF TRAINING FUTURE 

OFFICERS OF ENGINEERS 
Professional activity of man is directed on satisfaction of necessities which substantially affect quality and 

efficiency of implementation of professional duties. Rise of efficiency of professional activity and rise of level of 
teaching directly depending on the personal motivation. It to a great extent provides progress of process of 
teaching and professional becoming of future officer. For the decision of new approaches to preparation of 
skilled officers the ambitious task stands before an educational environment: to create all terms for development 
of professional motivation of personality; creation of the proper stimuli and use of creative potential; the 
personality resources directed on effective actions, in relation to preparation of officer-professional. 

The exposure of features of professional motivation on all intervals of teaching of future officers of 
engineering troops will allow in our view to promote efficiency of professional preparation and teaching, here 
will provide the high level of progress and to a great extent provide the independent mastering of necessary 
knowledge’s, abilities and skills. 

Keywords: professional motivation, stages of training, military education. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ 
ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE 

 
У статті розглядаються питання професійної компетентності та її формування засобами 

навчально-інформаційного середовища Moodle. Вказуються шляхи його використання в начальному 
процесі та для формування професійної компетентності майбутніх тренерів. 

Ключові слова: професійна компетентність, інформатична компетентність, інформаційні 
технології, навчально-інформаційне середовище Moodle 

В статье рассматриваются вопросы профессиональной компетентности и ее формирования 
средствами учебно-информационной среды Moodle. Указываются пути его использования в учебном 
процессе и для формирования профессиональной компетентности будущих тренеров. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, информатическая компетентность, 
информационные технологии, учебно-информационная среда Moodle 

Інформатизація суспільства, глобальні 
зміни, що відбуваються у світі, ставлять 
перед системою освіти в цілому і 
фізкультурною освітою зокрема нові 
завдання, пов’язані з підготовкою майбутніх 
поколінь, з урахуванням специфіки та умов 
життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві, широким впровадженням 
засобів сучасних інформаційних і 
комунікаційних технологій в систему 
підготовки фахівців, підвищення якості 
навчального процесу [3]. 

Зростає потреба у підготовці 
компетентних фахівців, здатних до 
саморозвитку та швидкої перекваліфікації. 
Значні можливості для цього надає 
впровадження сучасних мережевих 
технологій та компетентністного підходу в 
процес професійного навчання. 

Формування професійної 
компетентності передбачає спільну 
діяльність викладача та студентів у процесі 
професійного навчання, направлену на 
формування професійної компетентності як 
інтегративної риси особистості, яка визначає 
здатність фахівця вирішувати професійні 
проблеми й завдання, що виникають у 
реальних ситуаціях професійної діяльності з 
опорою на наявні знання, уміння, навички, 
особистісні якості, життєвий досвід, цінності 
та нахили [1]. 

Компетентність – семантично первинна 
категорія і представляє їх інтеріорізована 
(привласнення особистісного досвіду) 
сукупність, систему, якийсь 

«психологічний» багаж людини. Звідси 
«компетентна» у своїй справі людина 
означає «обізнаний, що є визнаним знавцем в 
будь-якому питанні, авторитетний, 
повноправний, що володіє колом 
повноважень, здатний». Термін 
«компетенція» є похідним поняттям від 
«компетентності» і окреслює сферу 
застосування знань, вмінь і навичок людини. 
Отже, відмінність «компетенції» і 
«компетентності» полягає в тому, що 
компетенція являє собою інституційне 
поняття, що визначає статус будь-якої особи, 
а компетентність, у свою чергу, є поняттям 
функціональним. 

Відповідно до цього, ми визначаємо 
компетентність як складову професійної 
діяльності (поряд з вмотивованістю та 
професійно значущими якостями 
особистості), що представляє собою 
сформованість професійно і спеціально 
значущих знань, умінь і навичок. 

Інформатична компетентність, за 
твердженням О.Хуторського, входить 
доскладу ключових, універсальних 
компетентностей, пов'язаних із здійсненням 
життєво важливих видів діяльності людини. 
В її структурі вчений виділяє об'єктивний і 
суб'єктивний компоненти. Об'єктивний 
компонент відображає вимоги, які соціум 
висуває до професійної підготовки фахівця. 
Суб'єктивний компонент інформатичних 
компетентності пов'язаний з об'єктивним 
компонентом і є його відображенням у 
професійній діяльності конкретного фахівця, 
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що виражається в умінні здійснювати всі 
види діяльності, пов'язані з інформацією і 
бажанням вдосконалювати їх [8, 58–64]. 

У науковій літературі поняття 
«інформатична компетентність» і 
«інформаційна компетенність»часто 
ототожнюються.  

І.Зимня [5] А.Хуторський [8, 58–64] 
вважають, що інформатична компетентність 
– це інтегративна якість особистості, що є 
результатом відображення процесів пошуку, 
відбору, засвоєння, переробки , 
трансформації і генерування інформації в 
особливий вид предметно-специфічних 
знань, які дозволяють виробляти, приймати, 
прогнозувати і реалізовувати оптимальні 
рішення в різних сферах діяльності. У 
структурі інформаційної компетентності 
С.Тришина виділяє наступні компоненти: 

− когнітивний, що передбачає 
обробки інформації на основі 
мікрокогнітівніх актів; 

− ціннісно-мотиваційний, полягає у 
створенні умов, що сприяють входженню 
особистості в світ цінностей і характеризує 
ступінь мотиваційних спонукань людини, що 
впливають на ставлення індивідів до роботи і 
до життя в цілому; 

− техніко-технологічний, який 
передбачає розуміння принципів роботи, 
можливостей і обмежень технічних 
пристроїв, призначених для 
автоматизованого пошуку та обробки 
інформації, знання відмінностей між 
автоматизованим і автоматичним 
здійсненням інформаційних процесів, вміння 
класифікувати задачі за типами з подальшим 
рішенням і вибором певного технічного 
засобу, в Залежно від його основних 
характеристик; включає: розуміння сутності 
технологічного підходу до реалізації 
діяльності, знання особливостей засобів 
інформаційних технологій пошуку, 
переробки та зберігання інформації, а також 
виявлення, створення і прогнозування 
можливих технологічних етапів переробки 
інформаційних потоків, технологічні 
навички та вміння роботи з інформаційними 
потоками [7]. 

При здійсненні діяльності, пов'язаної з 
пошуком, переробкою та зберіганням 
інформації, людина реалізує наступні 
функції: 

− пізнавальну, пов'язану з 
задоволенням потреби в пізнанні світу і себе; 

− комунікативну, пов'язану з 
задоволенням потреби у взаємодії з іншими 
людьми; 

− адаптивну, пов'язана з необхідністю 
адаптуватися до життя в інформатизованому 
суспільстві; 

− нормативну, яка задовольняє потребу 
в організації своєї професійної діяльності 
відповідно до етичних і правових норм; 

− оцінну – пов'язану з критичним 
мисленням і необхідністю виділяти в 
інформації основну і допоміжну, ділити її на 
першочергове та другорядну; 

− розвиваючу, пов'язану з потребою в 
самореалізації і самоактуалізації; 

− рефлексивну – пов'язану з потребою 
людини в самоствердженні, 
самовдосконаленні та саморозвитку[7]. 

З урахуванням наведених функцій 
інформаційної діяльності компонентний 
склад інформатичної компетентності можна 
представити у вигляді набору компетенцій: 

− інформаційно-пошукова компетенція, 
пов'язана з діяльністю в бібліографічних 
відділах, обробкою інформації в довідниках, 
пошуком інформації в мережі internet; 

− інформаційно-аналітична 
компетенція, яка передбачає аналіз знайденої 
інформації у відповідній літературі, ЗМІ, 
мережі internet; 

− інформаційно-комунікативна 
компетенція, пов'язана з умінням отримувати 
та обробляти інформацію, прийняту від 
комуніканта, із звичайного, мобільного і 
радіотелефонів, комп'ютерної мережі; 

− інформаційна компетенція щодо 
збереження інформації, передбачає вміння 
зберігати інформацію під паролем, сканувати 
і ксерокопіювати її; 

− інформаційно-оцінна (рефлексивна) 
компетенція, пов'язана з критичним аналізом 
якості отриманої інформації і дій по її 
обробці, перекодування зберігання та 
передачі; 

− інформаційно-етична та 
інформаційно-правова компетенція 
припускає володіння нормативною базою 
щодо змісту інформації і володіння нею; 

− інформаційно-екологічна 
компетенція, пов'язана з оцінкою умов 
роботи з інформацією, оцінку впливу на 
здоров'я і працездатність змісту інформації 
та технічних пристроїв. 

У системі професійній підготовки 
фахівців з фізичної культури і спорту можна 
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Рис.1. Головна сторінка курсу 

виділити наступні напрямки використання 
сучасних інформаційних і комунікаційних 
технологій: навчальний процес, спортивне 
тренування, спортивні змагання, оздоровча 
фізична культура, науково-дослідна і 
методична робота, підготовка суддів по 
спорту, інструкторів з нових видів спорту та 
напрямками оздоровчої фізичної культури, 
діагностика різних функцій і систем 
організму і моніторинг фізичного стану і 
здоров’я різних контингентів населення. 

На нашу думку, серед перерахованих 
напрямків найбільший важливим у 
підготовці фахівців з фізичної культури і 
спорту до застосування інформаційних 
технологій у майбутній професійній 
діяльності є навчальний процес, так як саме 
тут студенти можуть відчути переваги 
сучасних ІКТ і засвоїти методику їх 
використання у своїй професійній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень показав, що 
потужним інструментом для впровадження 
інформаційних технологій у професійну 
підготовку майбутніх фахівців з фізичної 
культури і спорту є використання систем 
управління навчанням LMS (Learnіng 
Management Systems), загальновизнаним 
лідером серед яких є інформаційне 

середовище Moodle. Освітні можливості 
інформаційного середовища Moodle 
останнім часом активно досліджуються і 
обговорюються на наукових конференціях та 
семінарах [3; 4]. 

Середовище Moodle ― це відкрита 
система з ліцензією, яка передбачає 
безкоштовне використання і має відкритий 
програмний код. Середовище Moodle 
реалізовано у вигляді системи, яка 
підтримується співтовариством розробників 
за допомогою сайту на якому знаходиться 
документація, інсталяційні пакети останньої 
версії, а також засоби он-лайн підтримки 
користувачів і розробників. 

Основним засобом в інформаційному 
середовищі Moodle, призначеним для 
представлення навчального матеріалу, 
організації процесу навчання та мережевого 
спілкування учасників навчального процесу 
є поняття курсу. 

В інформаційному середовищі Moodle 
нами розроблено та впроваджено в процес 
професійного навчання студентів факультету 
фізичного виховання Тернопільського 
національного педагогічного університету 
ім. В. Гнатюка курс «Інформатика та 
інформаційні технології у ФВС».

 

Розроблений нами навчальний курс має 
вигляд системи пов’язаних між собою 
сторінок, переміщення між якими 
здійснюється за допомогою гіперпосилань. 
Розміщення навчального матеріалу та доступ 
до нього відбувається з використанням 

гіпертекстових технологій та стандартних 
програмних засобів. Можливості Moodle з 
розміщення навчального матеріалу досить 
великі та дозволяють розміщувати матеріал 
будь-яких форматів. Слід відмітити, що дане 
інформаційне середовище надає можливість 
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Рис.2. Приклади завдань лабораторної роботи 

постійного оновлення навчального матеріалу, 
що є досить важливим при вивченні 
дисциплін комп’ютерного циклу в зв’язку з 
швидкими темпами розвитку інформаційних 
технологій. 

При підготовці і проведенні занять 
курсу «Інформатика та інформаційні 
технології у ФВС» з використанням 
середовища Moodle ми використовуємо 
такі основні засоби: ресурс, лекція, 
лабораторні роботи, тести, завдання, 
форум, чат, глосарій, та ін. Таке поєднання 
різних елементів курсу дозволяє нам 
організовувати навчальний процес таким 
чином, щоб форми навчання відповідали 
цілям і задачам конкретних занять. 

Розглянемо детальніше інтерактивні 
елементи курсу. 

Основними інформаційними складовими 
розробленого нами курсу є лекції і 
лабораторні роботи. Лекції є ключовою 
інформаційною магістраллю у навчальному 
процесі, найефективнішим способом 
передавання й засвоєння навчальної 
інформації. Лекції нами розроблено до 
кожного тематичного блоку. Лабораторні 
роботи, які розміщені курсі, являють собою 
блок-схему та путівник виконання завдань, 
запропонованих студентам. Нижче 
запропоновано зразок лабораторної роботи з 
теми «Обчислення у табличному процесорі 
MS Excel». 

 
 

На нашу думку, завдання та тести, 
створені у середовищі Moodle є потужним 
інструментарієм викладача для організації 
систему контролю знань, яка має забезпечити 
ефективність організації контролю шляхом 
автоматизації процесу проведення контролю 
та обробки результатів тестування. 

Завдання дозволяють викладачеві 
ставити задачі, які вимагають від студентів 
підготувати відповідь в електронному 
вигляді (у будь-якому форматі) і 
завантажити його на сервер. У системі 
MOODLE викладач може створювати для 
студентів завдання, які передбачають 
відповідь текстом, відповідь одним файлом, 
відповідь декількома файлами, відповідь 
поза сайтом. Відповідь текстом передбачає 

ознайомлення користувача із завданням та 
висвітлення своєї думки безпосередньо у 
текстовому полі. Завдання одним файлом та 
декількома файлами передбачає 
завантаження користувачем одного або 
декількох файлів з відповідями. Завдання 
поза сайтом передбачає безпосереднє 
спілкування студента та викладача. Під час 
створення будь-якого завдання викладач 
може задати інтервал часу, протягом якого 
завдання можна виконати, вказати кількість 
спроб і встановити груповий метод для 
виконання даного завдання. 

У курсі «Інформатика та інформаційні 
технології у ФВС» нами пропонуються 
студентам завдання різних типів. Нижче 
наведено приклади деяких із них. 
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Відповіді для перевірки студенти 

завантажують в електронному вигляді одним 
або декількома файлами (в залежності від 
типу завдання). 

Впровадження модульно-рейтингової 
системи в навчальний процес вищих 
навчальних закладів України вимагає 
застосування тестового контролю для оцінки 
знань.  

У середовищі MOODLE тести 
підтримують HTML і малюнки, можуть бути 
імпортовані із зовнішнього текстового 
файлу. Кількість спроб проходження тестів 
може бути обмеженою. Питання тесту 
можуть бути в закритій формі (множинний 
вибір), з вибором (вірно / не вірно), на 
відповідність, коротка відповідь. Всі питання 
зберігаються в базі даних і можуть бути 
використані викладачем. На вимогу 
викладачів тести можуть проводитися 
багаторазово, у них можуть показуватися 
правильні відповіді. 

Глосарій – інструмент, який дозволяє 
викладачу та студентам створювати словник 
означень та понять навчальних тем модуля 
та курсу в цілому. За записами глосарію 
проводиться пошук, їх можна 
використовувати в різних режимах. У 
розробленому нами курсі цей елемент 
використовується для створення головного 
глосарію курсу, який формує викладач та 
який містить основні поняття і їх означення. 
Це ті поняття, означення яких студент буде 

використовувати в процесі вивчення даної 
навчальної дисципліни. 

Одним з важливих компонентів 
модульної об’єктно-орієнтованої навчальної 
системи MOODLE є комунікаційний. 

Форум – інтерактивний елемент курсу, 
який дозволяє у вигляді дискусії, публічного 
обговорення, диспуту провести обговорення 
певної навчальної проблеми та теми, 
організувавши розподілене у просторі та часі 
мережеве спілкування учасників 
навчального процесу. 

Існують різні типи форумів: форум 
викладачів, новини курсів, форму для 
учасників курсу. Дискусії можуть 
переглядатися у залежності від часу, 
поточності, викладач може обрати опцію не 
приймати відповіді (форум оголошень). 
Викладач також може обмежувати поведінку 
студентів на форумі, вказавши тип дискусій, 
що залежить від виду форуму. Форуми 
зручно використовувати для проведення 
активних семінарів, консультацій на етапах 
вивчення теоретичного матеріалу та 
формування практичних умінь та навичок. 
Такий вид навчальної діяльності має на меті 
перевірку здатності студента творчо 
використовувати отримані знання, уміння та 
навики в нових, нетипових ситуаціях, а 
також створювати нові, оригінальні способи 
та підходи для їх реалізації, що буде сприяти 
формуванню професійної компетентності 
майбутніх фахівців високого рівня. 

Рис.3. Приклади завдань 
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Чат – інтерактивний елемент курсу, 
який є ефективним засобом мережевого 
спілкування та дозволяє учасникам курсу 
спілкуватися, на відміну від форуму, в 
режимі реального часу. У курсі 

«Інформатика та інформаційні технології у 
ФВС» ми використовуємо чат в якості 
навчального елементу для вирішення різних 
творчих завдань. 
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FORMUVANNYA PROFESІYNOЇ KOMPETENTNOSTІ MAYBUTNІH TRENERІV 
Zasoba ІNFORMATSІYNOGO SEREDOVISCHA MOODLE 

The article deals with the issue of professional competence and its formation by means of educational and 
informational environment Moodle. Identifies its use in education process and to form professional competence 
of trainers. Today a requirement grows in preparation of competent specialists capable to self to development 
and rapid retraining. Considerable possibilities for this purpose are given by introduction of modern network 
technologies and competent approach in the process of professional studies. Forming of professional competence 
envisages joint activity of teacher and students in the process of professional studies, sent to forming of 
professional competence as an integrative line of personality, that determines ability of specialist to settle 
professional problems and tasks, that arise up in the real situations of professional activity with support on 
present knowledge, abilities, skills, personality internals, vital experience, values and inclinations. 

Keywords: professional competence, information expertise, information technology, educational 
information environment Moodle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 32 

Демченко Н. В.,  старший викладач кафедри 
іноземних мов ННЦІМ НУОУ (м. Київ) 
Фреган Н. М.,  старший викладач кафедри 
іноземних мов ННЦІМ НУОУ (м. Київ) 

 
 

ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 
В статті проводиться науково-методичний аналіз формування граматичної компетенції в 

сучасних методах та підходах навчання іноземних мов та рекомендуються ефективні прийоми 
навчання та вправи для використання в навчальному процесі.  

Ключові слова: граматична компетенція, форма висловлювання, зміст висловлювання, розпізнання 
мовної форми, свідомо-орієнтований підхід. 

В статье проводится научно-методический анализ формирования грамматической компетенции в 
современных методах и подходах, и рекомендуются эффективные приёмы обучения и упражнения для 
использования в обучающем процессе. 

Ключевые слова: грамматическая компетенция, форма высказывания, содержание высказывания, 
распознание языковой формы, осознано-ориентированный подход. 

Необхідність висловити думку та задоволення від того,  
що це вдалося - найкраща мотивація для вивчення іноземної мови.  

Род Еліс 
Входження нашої країни в міжнародне 

співтовариство, стрімкий розвиток інноваційних 
технологій, реформування європейської системи 
вищої професійної освіти в контексті Болонського 
процесу та процеси глобалізація зумовили нові 
вимоги до володіння іноземними мовами 
спеціалістами будь-якого профілю. Володіння 
англійською мовою – запорука успішної кар’єри. В 
21 сторіччі це беззаперечна аксіома для військових 
фахівців Збройних Сил України, для яких іноземна 
мова є інструментом для навчання закордоном в 
рамках міжнародного співробітництва, участі в 
міжнародних миротворчих операціях, роботи у 
складі багатонаціональних штабів та можливостей 
для самостійного поглиблення спеціалізації та 
самонавчання.  

Тож, епоха реальної міжнародної 
взаємодії, співпраці та кооперації значною 
мірою загострила питання викладання 
іноземної мови у ВВНЗ. Цей процес вимагає 
фундаменталізації змісту навчання, а саме 
посилення взаємозв’язку теоретичної та 
практичної підготовки, орієнтації на 
системність, оптимізацію, диференціацію та 
індивідуалізацію. 

У Збройних Силах України рівень володіння 
іноземною мовою оцінюється за шкалою 
стандартизованих мовленнєвих рівнів (СМР), які 
відповідають рівням мовленнєвої компетенції за 
мовним стандартом НАТО СТАНАГ 6001 та 
викладені в “Концепції мовної підготовки 
особового складу ЗСУ”, затвердженої наказом 
Міністра оборони України від 01.06.2009 року 
№267. Стандартизовані мовленнєві рівні (СМР) з 
аудіювання, говоріння, читання та письма 
формують стандартизований мовленнєвий 
профіль (СМП). Наші слухачі - це військові та 
цивільні працівники Міністерства оборони 
України, Збройних Сил України та інших 
військових формувань, які мають гідно 

представляти нашу країну на міжнародній арені, 
кожен в своїй сфері. Тому, ми маємо шукати 
шляхи допомоги фахівцям різних професій в 
опануванні іноземною мовою на належному 
рівні. Аналіз успішності слухачів в таких видах 
мовленнєвої діяльності як говоріння та письмо 
вказує на необхідність удосконалення та 
підвищення якості навчання граматики.  

З власного досвіду автори статті знайомі з 
ситуацією, коли для деяких слухачів слова, 
наприклад: walk, walking, walked (від дієслова to 
walk - ходити пішки) зливаються в єдиний потік 
в говорінні або письмі і не розрізняються ні за 
формою ні за значенням. Ми спостерігаємо 
процес, схожий на “закам’яніння”, а саме 
гальмування розвитку граматичної компетенції. 
Неважко зрозуміти, що і інші граматичні форми 
в мові слухача так би мовити “вимикаються”. 
Слухач говорить та пише “набором слів”. 

Проблемні питання опанування 
іншомовною граматичною компетенцією 
досліджувалися вітчизняними та зарубіжними 
науковцями ( П.О. Бех, Є.Ю. Мельник, С.Ю. 
Ніколаєва, Е.И. Пассов, Н.К. Скляренко, Л.М. 
Черноватий, S. Thornbury, P. Ur, J. Harmer, J.D. 
Williams), проте ставлення до вивчення 
граматики в різних методиках та підходах 
значно відрізняється. Різниця досягає 
надзвичайних масштабів. Від граматико-
перекладного методу, який базується на 
розумінні мови, як системи та спирається на 
когнітивний підхід до навчання, де вивчення 
граматики посідає перше місце, до прямого 
методу (аудіолінвального), де навчання 
граматики відбувається індуктивно, тобто 
використання граматичних правил та рідної 
мови не допускається. Якщо проаналізувати 
існуючі методи навчання іноземної мови, то ми 
побачимо наступну картину (див. схему.1.), яка 
містить такі протиріччя:  
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Виходячи з власного досвіду, зазначимо 
що, викладач-практик завжди воліє знайти 
“золоту середину” між методичними 
принципами, представленими у вище наведеній 
схемі. Тому, мета статті – провести науково-
методичний аналіз формування граматичної 
компетенції в сучасних методах та підходах 
навчання іноземних мов та рекомендувати 
ефективні прийоми навчання та вправи для 
використання в навчальному процесі.  

На сьогоднішній день провідним методом 
навчання іноземної мови є комунікативний, який 
передбачає організацію процесу навчання – 
адекватного процесу реального спілкування 
завдяки моделюванню основних закономірностей 
мовленнєвого спілкування. У процесі навчання 
слухачі набувають комунікативної компетенції – 
здатності користуватися мовою залежно від 
конкретної ситуації. Навчання комунікації 
відбувається в процесі самої комунікації. 
Відповідно усі вправи та завдання повинні бути 
комунікативно виправданими дефіцитом 
інформації, вибором та реакцією (information gap, 
choice, feedback) [4]. Автори статті повністю 
згодні з перевагами комунікативного методу 
навчання, але вважають, що процес навчання 
повинен розумно поєднувати системний та 
змістовний підходи, включаючи в себе, як роботу 
над формою (системною стороною мови анг. 
accuracy), так і над змістовною стороною 
мовлення (анг. fluency). Комунікативна 
компетенція включає в себе лінгвістичну 

компетенцію – тобто знання лексичних одиниць 
та граматичних правил, які перетворюють 
лексичні одиниці в осмислений вислів. Саме при 
роботі над “системною стороною мови або 
формою” виникає питання: як краще навчати 
граматики?  

Окрім вище зазначеного, автори 
пропонують проаналізувати умови для 
формування граматичної компетенції, звернути 
увагу на наступні проблеми: (1) в яких умовах 
з’являється необхідність вживання тих чи 
інших граматичних структур;(2) коли та як (в 
яких умовах) відбувається розпізнання (noticing) 
мовних явищ; та шляхи їх вирішення. 

 (1) В яких умовах з’являється необхідність 
вживання тих чи інших граматичних структур. 

Розглянемо наступні приклади: 1) коли до 
автобусу заходить кондуктор, йому достатньо 
сказати “квитки, будь-ласка”. Йому не потрібно 
говорити щось на зразок “Чи не бажаєте Ви 
придбати квиток, який коштує…” 2) уявіть, що ви 
згубили квиток на потяг вдома; очевидно, ви 
будете використовувати складніші з точки зору 
граматики фрази, щоб розібратися хто, де, коли, 
що. 3) наступна ситуація - ви згубили квиток на 
потяг на вокзалі, отже, ви будете використовувати 
ще складніші граматичні структури, адже вам 
доведеться розмовляти з незнайомими людьми 
або представниками влади. 

Таким чином, цю взаємозалежність можна 
зобразити наступним чином: 

 
 
 

Рис. 1 
Таким чином, чим більша дистанція 

(інформаційна, соціальна і т.д.) тим більше 
потрібно знань з граматики (accuracy), щоб 
подолати цю дистанцію. Більше того, рух від слів 

до граматики, це не просто заміна однієї системи 
іншою. Це накладання граматики на слова – 
процес, який краще назвати “граматизація” [7]. 
Яким чином, цей процес можна імітувати в 
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Граматичні правила та вправи Занурення в іншомовне середовище 
Виправлення помилок Наведення прикладів правильного 

мовного зразка  
Форма висловлювання (accuracy) 

  

Зміст висловлювання (fluency) 
Схема 1 

 

дистанція (соціальна, контекстуальна) 

жести → слова → граматика 
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аудиторії? Звичайно використовуючи вправи, які 
змушують слухача “граматизувати” слова та 
мають великий стимул для передання точного 
значення. Наприклад: 

- конструювання або відновлення змісту 
тексту (в таких вправах слухачеві потрібно 
відновити або створити текст на основі даних слів, 
тобто накласти граматику на слова, інакше слова 
залишаться самі по собі);  

- вправи та ігри, які націлюють слухачів на 
обмін інформацією (в таких вправах штучно 
створюється дистанція в інформації, якою 
володіють слухачі); 

- персоналізація (такі вправи завжди 
сприяють жвавій комунікації, але до них доречно 
включати елементи гри, наприклад: включити 2-3 
неправдиві речі, які треба вгадати і т. п.); 

- письмові вправи, які самі по собі вже 
створюють дистанцію між співрозмовниками та 
необхідність точної передачі значення, тому є 
надзвичайно важливими в навчальному процесі 
(не можна піддаватися на деякі міфи про те, що 
комунікація – це тільки усне мовлення). 

(2) Коли та як (в яких умовах) відбувається 
розпізнання (noticing) мовних явищ.  

Коли слухач фокусується на змісті 
висловлювання, йому важко концентруватися на 
формі і навпаки. Розробку вправ, які б мали 
комунікативну спрямованість та тренували мовну 
форму одночасно, – можна вважати головним 
викликом в сучасному викладанні іноземної мови. 
Незважаючи на велику кількість навчально-
методичних комплексів, збалансовані вправи 
знайти не так легко. Застосування таких вправ 
сприяє розвитку граматичної компетенції слухачів 
у поєднанні з змістовною стороною мови. 

Навчання граматики не можна розглядати як 
“лінійний” процес, коли за кожним засвоєним 
явищем слідує інше, яким повинен оволодіти 
слухач. Досвід показує, що “пройдене” (input) не 
означає “засвоєне” (intake) і те, що слухач володіє 
даним матеріалом та активно ним користується 
(output) [7]. Дослідники підтверджують той факт, 
що викладач може “вести” слухача до граматики, 
але не може змусити його вивчити її. Тому, що 
пізнання мови – це більш органічний процес, ніж 
механічний.  

Таке поняття, як розпізнання (noticing) 
мовних форм є ключовим в оволодінні іноземною 
мовою. Вперше воно було запропоновано 
дослідником Річардом Шмідтом, який описав 
свій досвід оволодіння іспанською мовою, як 
іноземною. Коли його навчили “імперфекту” в 
іспанській мові, ввечері під час відпочинку та гри 
в карти з другом він почав розрізняти цю 
структуру в його мові, а до того вечора він не 
помічав її в мові. До кінця вечора він і сам зміг 
вжити “імперфект” в своєму мовленні. Таким 
чином, приходимо до висновку, що слухач 
повинен звертати увагу на лінгвістичну форму 

“навчального матеріалу (input)”, якого його 
навчають. А також, він повинен усвідомлювати 
різницю між його теперішнім станом знань та 
стандартом мови, яку вивчає.  

Але майже завжди цю роботу виконує 
викладач під час заняття при зворотному зв’язку 
та контролі. Крім того, деякі слухачі, після 
виправлення помилок не мають бажання 
продовжувати свою думку (висловлювання). 
Тому приходимо до висновку, що необхідно 
застосовувати так звані “вправи на усвідомлення 
мовної форми висловлення”, які мають 
рецептивний характер та націлюють слухачів на 
розпізнання мовних явищ, розвивають здібності 
спостерігати за мовними зразками та робити 
висновки про те, як вони функціонують. По-
перше, такі вправи, зазвичай, містять зразки 
автентичної мови. Значно більше уваги при 
виконанні вправи приділяється взаємозв’язку 
мовної форми, змісту та мовленнєвої функції, 
контекстуальній обумовленості мовних одиниць. 
По-друге, підвищується роль слухача, який сам 
виводить правило в результаті спостереження за 
зразками мовлення, тобто надається перевага 
індуктивному принципу побудови вправи. 
Робимо акцент не на конструювання, 
трансформацію по правилу, підстановку та 
імітацію у відриві від логічних дій, що 
притаманно традиційним мовленнєвим вправам, 
а на ідентифікацію, вибір, сортування, порівняння 
(наприклад з рідною мовою), співвіднесення, 
передбачення – дії, співвіднесені із загально-
функціональними механізмами мовленнєвої 
діяльності [6].  

Разом з тим, слід пам’ятати, що зарубіжна і 
вітчизняна методика навчання іноземних мов на 
сьогоднішньому етапі розвитку оперує двома 
базовими підходами: дедуктивним та 
індуктивним. Дедуктивний підхід (від загального 
до часткового) передбачає пояснення правила та 
його тренування на практиці, тобто від форми до 
реалізації. В свою чергу індуктивний метод (від 
часткового до загального) передбачає шлях від 
вживання граматичного явища до розуміння його 
форми. Як зазначено вище, сучасна методика 
надає перевагу індуктивному характеру 
презентації мовного матеріалу, коли слухачі 
знайомляться з явищем та вживають його в мові, 
що сприяє комунікації, але в цьому процесі інколи 
немає чіткого усвідомлення механізму 
формоутворення, що в свою чергу заважає 
самоконтролю та призводить до помилок. 
Традиційний дедуктивний спосіб сприяє 
усвідомленню структури та форми мовного 
явища, але не завжди приводить до формування 
комунікативних умінь. Таким чином, викладачеві 
потрібно вирішувати самому, який спосіб буде 
найбільш ефективним в конкретних умовах, в 
залежності від етапу навчання, рівня слухачів та 
мети заняття.  
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Усвідомлення та розпізнання мовної форми 
та індуктивний принцип побудови вправ 
притаманний свідомо-орієнтованому підходу 
вивчення іноземної мови, який ми вважаємо 
доцільно використовувати у навчальному 
процесі. 

 Таким чином виглядає різниця між 
традиційним проведенням заняття та 
проведенням заняття із застосуванням свідомо-
орієнтованого підходу. 

Традиційний підхід: 
Презентація мовного зразка → 

тренування та застосування 
Свідомо-орієнтований підхід: 
Презентація мовного зразка → 

усвідомлення (розпізнання в мові)→ засвоєння 
→ застосування 

Технологія навчання граматики із 
застосуванням свідомо-орієнтованого підходу, 
індуктивного прийому та відповідних вправ, які 
змушують слухача “граматизувати” слова задля 
необхідності передати значення сприятимуть 
розвитку навичок у слухачів рефлексії, 
самооцінки та самомоніторингу їхнього навчання 
і в такий спосіб формуванню їх як активних і 
творчих суб’єктів навчально-виховного процесу. 
Застосування на практиці вище зазначених 
пропозицій не лише сприятиме підтриманню 
високої навчальної мотивації слухачів, їхньої 
активності та самостійності, а й розширюватиме 
можливості навчання і самонавчання, та 
найголовніше - формуватиме вміння вчити 
іноземну мову.
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SOME QUESTIONS OF IMPROVING THE QUALITY OF FOREIGN LANGUAGE TRAINING 
AT THE NATIONAL DEFENCE UNIVERSITY OF UKRAINE 

The article analyzes grammar teaching in modern approaches and methods and recommends the best 
techniques and activities for using in the foreign language training at the National Defence University of 
Ukraine. The Ukrainian officers should meet the STANAG standards 6001 in their ability to use the foreign 
language according to the official documents of the MOD of Ukraine. From own experience the authors of the 
article argue that one of the weakest point of our student-officers is grammar. We are teaching English using the 
communicative method, which is the most popular in the world now and its main goal is teaching speaking 
creating real life situations. But some students begin to use only words to express their thoughts without 
grammar. Therefore it’s a great challenge to teach them to use the right words plus the proper grammar as well. 
We need to use activities that encourage learners to develop their grammaring skills – that is, to increase the 
complexity, not just the automaticity of their developing language system. In other words, activities for 
“grammar” should reduce the learner’s dependence on the immediate context and on words along and provide 
incentive to enlist grammar in order to make meaning crystal clear. We propose to use grammaring up language 
production tasks, such as – information gap (to increase distance by reducing shared knowledge and reliance on 
context), - personalization (to increase intrinsic interest and give an incentive to communicate), - game element 
(to provide further incentive to fine-tune), - writing (to provide a sense of distance). When learners are focused 
on meaning, they find it difficult to focus on form. Sometimes students don’t notice the correction that the teacher 
offers. The notion of “noticing“ is a key one in the study of second learning acquisition. Activities designed to 
make students aware of features of the language - to notice them – are called consciousness-raising activities. 

Key words: grammar, accuracy, fluency, noticing, consciousness-raising approach.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 
МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 
У статті визначені основні групи теоретичних основ професійної підготовки бакалаврів 

медсестринської справи. Конкретизовано, що першу групу складають документи світового масштабу, 
що стосуються проблеми забезпечення світового співтовариства кваліфікованими кадрами 
медсестринської справи. У другу групу входять вітчизняні законодавчі акти, у яких відображаються 
засади кадрової політики стосовно майбутніх фахівців цього профілю. Третя група – це 
фундаментальні педагогічні праці, за допомогою яких конкретизуються основні дефініції дослідження. 
Четверту групу теоретичних основ професійної підготовки бакалаврів медсестринської справи 
складають дисертаційні дослідження останнього десятиріччя, у яких обґрунтовано напрями та 
експериментальні методики підготовки майбутніх медичних працівників середньої ланки.  

Ключові слова: бакалавр, медсестринська справа, теоретичні основи 
В статье определены основные группы теоретических основ профессиональной подготовки 

бакалавров медсестринского дела. Конкретизировано, что первую группу составляют документы 
мирового масштаба, касающиеся проблемы обеспечения мирового сообщества квалифицированными 
кадрами медсестринского дела. Во вторую группу входят отечественные законодательные акты, в 
которых отражаются принципы кадровой политики в отношении будущих специалистов этого 
профиля. Третья группа – это фундаментальные педагогические труды, с помощью которых 
конкретизируются основные дефиниции исследования. Четвертую группу теоретических основ 
профессиональной подготовки бакалавров медсестринского дела составляют диссертационные 
исследования последнего десятилетия, в которых обоснованы направления и экспериментальные 
методики подготовки будущих медицинских работников среднего звена. 

Ключевые слова: бакалавр, медсестринское дело, теоретические основы 
Постановка задачі у загальному 

вигляді. Одним із найважливіших завдань, 
що окреслюються перед медичними 
навчальними закладами будь-якого рівня 
акредитації (чи то університет, чи коледж), є 
забезпечення держави компетентними 
фахівцями, котрі мають належний рівень 
професійної підготовки, оскільки якість 
медичної допомоги безпосередньо залежить 
від рівня професійної компетентності 
випускників-медиків. 

Підготовка кваліфікованих 
конкурентоспроможних кадрів медичного 
спрямування з високим рівнем професійних 
знань, умінь, навичок, досвіду виконання 
професійних функцій, які відповідають 
сучасним вимогам науково-технічного 
прогресу, потребам у соціально-активних 
членах суспільства, формування у них 
наукового світосприйняття, творчого 
мислення, кращих людських якостей та 
національної свідомості, є головним 
завданням професійної освіти в умовах 
переходу до ринкових відносин. 
Цілеспрямована організація освітнього 
процесу на засадах компетентнісного 
підходу до підготовки бакалаврів 

медсестринської справи потребує 
урахування світових тенденцій і державних 
підходів, фундаментальних досліджень і 
наукових досягнень у сучасних напрямах 
оптимізації навчання майбутніх фахівців, що 
складають теоретичні основи підготовки 
студентів до професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій свідчить про поглиблений 
інтерес науковців до питання про базову 
модель медсестринства в Україні [2], до 
проблем формування професіоналізму 
майбутнього фахівця медсестринської 
справи [8], професійної компетентності 
майбутніх медичних сестер [3], професійно 
значущих цінностей медичного працівника 
середньої ланки [4] та ін. 

Метою статті визначено конкретизацію 
та аналіз теоретичних основ професійної 
підготовки бакалаврів медсестринської 
справи на засадах компетентнісного підходу. 

Викладення основного матеріалу. Для 
конкретизації та поглибленого аналізу 
теоретичних основ їх структуровано в 
чотири групи, що знайшло відображення на 
рис. 1.  
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Рис. 1. Структура теоретичних основ підготовки бакалаврів медсестринської справи до 
професійної діяльності 

Першу групу складають документи 
світового масштабу, у яких акцентовано 
увагу на різних аспектах проблеми 
забезпечення світового співтовариства 
кваліфікованими кадрами медсестринської 
справи. 

У другу групу входять вітчизняні 
законодавчі акти, документи, у яких 
відображаються засади кадрової політики 
держави стосовно майбутніх фахівців цього 
профілю. Адже кадрова політика відіграє 
одну з ключових ролей у забезпеченні 
успішного запровадження реформи охорони 
здоров’я та її подальшого сталого розвитку в 
будь-якій країні. За висновками міжнародних 
експертів, розуміння значення цієї політики 
керівниками української системи охорони 
здоров’я полягає в тому, що вона, 
насамперед, має бути спрямована на 
забезпечення підготовки достатньої кількості 
кадрів для гарантування зайнятості всіх 
наявних посад та на забезпечення 
документального підтвердження 
необхідного встановленого законодавством 
рівня професійної підготовки [6]. 

Третя група теоретичних основ 
професійної підготовки бакалаврів 
медсестринської справи охоплює 
фундаментальні педагогічні праці, за 
допомогою яких конкретизуються основні 

дефініції дослідження, де відображено 
сутність таких засадничих понять, як 
«підготовка», «підготовка фахівців», 
«підготовка до професійної діяльності», 
«готовність», «сестринська справа», «фахівці 
медсестринської справи». 

Четверту групу теоретичних основ 
професійної підготовки бакалаврів 
медсестринської справи складають 
дисертаційні дослідження останнього 
десятиріччя, у яких обґрунтовано напрями та 
експериментальні методики підготовки 
майбутніх медичних працівників середньої 
ланки. Окреслений період зумовлений 
динамічними змінами в усіх сферах 
життєдіяльності людства, в тому числі в 
освіті й медицині; упровадженням сучасних 
педагогічних інновацій у процес професійної 
підготовки фахівців; потребою врахування у 
навчальних закладах перевірених 
експериментальних методик, що 
оптимізують процеси професійної освіти. 

Розглянемо більш поглиблено сутність і 
зміст усіх груп теоретичних основ 
професійної підготовки бакалаврів 
медсестринської справи. 

Проблеми кадрового забезпечення 
сфери охорони здоров’я мають глобальний 
характер. Міжнародні експерти вказують, що 
будь-які, найпередовіші технології й 
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досягнення в сфері медицини не зможуть 
позитивно вплинути на здоров’я населення 
за відсутності належно підготовлених 
працівників цієї галузі. Всесвітня асамблея 
охорони здоров’я ухвалила низку резолюцій, 
що стосуються різних аспектів кризи 
кадрових ресурсів зазначеної сфери. 
Резолюції «Міжнародна міграція медико-
санітарного персоналу: загроза систем 
охорони здоров’я в країнах, що 
розвиваються» (2004 і 2005 роки) прийняті з 
метою розробки стратегії пом’якшення 
несприятливих наслідків трудової міграції 
медичних працівників, щоб звести до 
мінімуму її негативний вплив на системи 
охорони здоров’я. Резолюція «Швидке 
збільшення масштабів підготовки 
працівників охорони здоров’я» (2006 рік) 
прийнята з метою покращення підготовки 
компетентного медико-санітарного 
персоналу. Резолюція «Зміцнення 
сестринської та акушерської справи» (2006 
р.) прийнята з метою розробки і 
впровадження комплексної програми з 
підготовки висококваліфікованих 
сестринських та акушерських кадрів та 
підвищення їх професійної мотивації. 
Європейська міністерська конференція 
ВООЗ (2008 р.) з питань систем охорони 
здоров’я («Системи охорони здоров’я, 
здоров’я і добробут») привертає увагу до 
вироблення дієвих стратегій підвищення 

ефективності систем охорони здоров’я, у 
тому числі, й cтосовно кадрового 
забезпечення, на тлі зростаючих вимог щодо 
забезпечення стабільності та солідарності. 

Незважаючи на низку проведених 
заходів і прийнятих документів щодо 

покращення кадрового забезпечення 
сфери охорони здоров’я, суттєвих 
позитивних змін так і не досягнуто. 
Проблеми, пов’язані з кадровими ресурсами 
цієї сфери, експерти ВООЗ визначають 
одними з основних перешкод досягнення 
цілей тисячоліття в сфері розвитку. 

Кадрове забезпечення деяких країн 
Європи фахівцями медсестринської справи 
відображено в табл.1.  

Питання кадрового забезпечення в 
Україні також залишаються не вирішеними і 
поглиблюються в процесі упровадження 
реформ. Cеред невідкладних завдань, що 
стоять перед вітчизняною системою охорони 
здоров’я, на перший план також виступає 
вдосконалення кадрової політики. Кадровий 
потенціал є найбільш вагомою складовою 
ресурсного забезпечення системи охорони 
здоров’я. Наявність компетентних кадрів, їх 
кваліфікація поряд з такими факторами, як 
умови діяльності, оплата праці, соціальний 
добробут, матеріально-технічне та 
технологічне забезпечення трудового 
процесу обумовлюють належний рівень 
надання медичної допомоги населенню. 

Таблиця 1. 
Кадрове забезпечення деяких країн Європи фахівцями медсестринської справи  

(за Т. Авраменко)  
№ 
п/п Країна Загальна кількість середнього медичного 

персоналу 
Забезпеченість на 10000 

населення 
1 Білорусь 125 032 131,1 
2 Болгарія 35 250 47,0 
3 Велика Британія 613 201 101,3 
4 Греція 2 626 2,4 
5 Естонія 8 605 65,5 
6 Італія 16 893 2,9 
7 Латвія 10 929 48,4 
8 Німеччина 918 000 111,0 
9 Норвегія 150 334 319,3 
10 Польща 222 667 12,7 
11 Росія 1 214292 85,2 
12 Румунія 125 699 58,8 
13 Словенія 16 460 83,9 
14 Україна 421 987 94,5 
15 Фінляндія 126 869 239,6 
16 Франція 18 835 3,1 
17 Чехія 88 874 87,4 
18 Швеція 108 163 118,6 
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Адже кадрова політика покликана 
забезпечити ефективну діяльність медичної 
галузі. Це підтверджують і міжнародні 
експерти, які зазначають, що для усунення 
ризиків на шляху досягнення національних і 
глобальних цілей у сфері охорони здоров’я 
необхідно створити контингент 
кваліфікованих, цілеспрямованих і 
авторитетних працівників охорони здоров’я. 
Таким чином, сучасна ситуація у вітчизняній 
охороні здоров’я вимагає проведення 
глибинних перетворень у системі вироблення 

державної кадрової політики у сфері охорони 
здоров’я, яка, з одного боку, повинна 
враховувати загальносвітові тенденції й 
рекомендації ВООЗ щодо вирішення 
кадрових проблем, а з іншого − орієнтуватися 
і відштовхуватися від внутрішніх умов, 
позицій і особливостей [1, с. 5]. 

Якщо проаналізувати динаміку кількості 
фахівців медсестринської справи за останні 
15 років, то статистика свідчить про 
невпинне зменшення їхньої кількості, що 
відображено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Характеристика кадрового потенціалу фахівців медсестринської справи в Україні  

Рік проведення статистичного аналізу Ознака для аналізу 1995  2000 2005 2008 2010 2011 
Всього середнього медичного 
персоналу ( у тис. осіб) 

540 
 486 438,8 430 428,7 421 

Укомплектованість штатних 
посад фізичними особами (у %) 86,3 101,0 97,6 95,2 95,2 94,5 

Особи пенсійного віку (у %) 12,1 10,4 13,5 14,8 15,8 16,1 
Щодо середнього медичного персоналу, 

то, починаючи з 2000 року, спостерігається 
стала тенденція до його скорочення. На 
сьогодні не укомплектовано понад 24 тис. 
штатних посад середнього медичного 
персоналу. Найнижчий рівень 
укомплектованості спостерігається в м. Києві 
(75,4 %), м. Севастополі (79,7 %), а також в 
Київській (85,3 %), Дніпропетровській (86,4 
%) та Донецькій (86,7 %) областях. У цілому 
по Україні спостерігається недостатня 
кількість середнього медичного персоналу як 
у абсолютному значенні, так і у 
співвідношенні до лікарів (в середньому − 
2,15:1 (а, наприклад, у таких регіонах, як АР 
Крим, Івано-Франківська, Львівська, 
Харківська, Чернівецька області та в м. Києві 
на одного лікаря припадає менше двох СМП), 
тоді, як у Європі цей показник становить – 3-
4:1). Це викликає дисбаланс у системі 
надання медичної допомоги, обмежує 
можливості розвитку таких напрямів сфери 
охорони здоров’я, як сестринський догляд на 
дому, патронажна служба, реабілітація тощо 
[1, с. 14] та потребує активізації підготовки 
фахівців медсестринської справи.  

Розкриваючи зміст третьої групи 
теоретичних основ професійної підготовки 
бакалаврів медсестринської справи до 
професійної діяльності, необхідно 
конкретизувати сутність основних дефініцій 
дослідження, приділивши основну увагу 
поняттю «фахівці медсестринської справи».  

Фахово сестринською справою 
займається дипломована медична сестра. 
Визначення поняття «медична сестра», 
запропонованого Міжнародною радою 
медичних сестер: «Медична сестра – це особа, 
яка пройшла підготовку за основною 
програмою медсестринського навчання, 
одержала достатню кваліфікацію і має право 
виконувати в своїй країні відповідальну роботу 
з медсестринського обслуговування, маючи на 
меті зміцнення здоров’я, попередження хвороб 
та здійснення догляду за хворими». Комітет 
експертів Всесвітньої організації охорони 
здоров’я із сестринської справи рекомендував 
зазначене визначення таким, що може бути 
прийнятим іншими країнами [7]. 

Згідно із кваліфікаційною 
характеристикою завдання та обов’язки 
медичної сестри зумовлюються тим, що 
фахівець цієї кваліфікації керується чинним 
законодавством України про охорону 
здоров’я та нормативно-правовими актами, 
що визначають діяльність закладів охорони 
здоров’я; здійснює професійну діяльність під 
керівництвом лікаря; проводить прості 
діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні 
процедури; застосовує лікарські засоби для 
зовнішнього, ентерального і 
парентерального введення в організм 
пацієнта; готує хворих до лабораторного, 
рентгенологічного, ендоскопічного та 
ультразвукового обстеження; складає добові 
меню та виписує порційні вимоги, годує 
тяжкохворих; виконує санітарну обробку 
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хворого, готує і застосовує дезінфекційні 
розчини; володіє прийомами реанімації, вміє 
надати допомогу при травматичному 
пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, 
утопленні, механічній асфіксії, 
анафілактичному шоці, опіках, 
відмороженні, алергічних станах; веде 
медичну документацію; бере активну участь 
у поширенні медичних знань серед 
населення; дотримується принципів 
медичної деонтології; постійно удосконалює 
свій професійний рівень.  

Майбутній бакалавр медсестринської 
справи у процесі професійної діяльності 
може досягти певних кваліфікаційних 
категорій. Відразу після закінчення 
навчального закладу медична сестра з 
базовою вищою освітою (бакалавр) може 
працювати за профілем роботи за напрямом 
підготовки «Медицина», спеціальністю 
«Сестринська справа», «Лікувальна справа» 
або «Акушерська справа» без вимог до стажу 
роботи. 

Сестринській справі зосереджує головну 
увагу В. Лойко. Дослідниця виділяє такі 
риси, якими повинна володіти кваліфікована 
медсестра: професіоналізм, милосердя, 
терпіння, цілеспрямованість, що необхідно 
виховувати у студентів медичних закладів 
освіти [5]. Окрім зазначених особистісних 
рис від майбутньої медичної сестри 
потребується ще й певний рівень 
підготовленості для здійснення професійної 
діяльності, що визначає кваліфікацію і 
визначається за рівнем засвоєння знань, 
умінь і навичок, рівнем професійної 
компетентності, здатності раціонально 
організовувати свою роботу і самостійно 
діяти в нестандартних ситуаціях. 

До четвертої групи теоретичних основ 
підготовки майбутніх бакалаврів 
медсестринської справи відносяться 
дисертаційні дослідження, у яких науковці 
вивчали різні аспекти освіти фахівців цього 
профілю. Аналіз цієї групи теоретичних 
основ проводився у двох напрямах: вивчення 
особливостей і напрямів підготовки 
медсестринського персоналу у вітчизняних і 
в зарубіжних дисертаційних дослідженнях. 

Для виявлення тенденцій та 
особливостей професійної підготовки 
медичних фахівців різного рівня науковці 
розглядали історико-педагогічні аспекти 
розвитку медичної освіти на території різних 

регіонів України (Л. Клос, І. Круковська). 
Сучасним проблемам підготовка майбутніх 
фахівців медсестринської справи в Україні 
присвячені роботи К. Куренкової, 
О. Марковича, С. Тихолаз, О. Шавальової, Л. 
Артемчук, О. Андрійчук та ін. Виховні 
аспекти у професійній підготовці фахівців 
медсестринської справи досліджувалися у 
дисертаціях Т. Дем’янчук, Х. Мазепи, 
Л. Примачок. Особливої значущості набуває 
той факт, що різні аспекти і проблеми 
професійної підготовки майбутніх фахівців 
медсестринської справи вивчаються не лише 
у педагогічних дисертаційних дослідженнях, 
а й у наукових працях медичного профілю 
(М. Шегедин, О. Швидкий та ін.). 

Значна кількість дисертаційних 
досліджень, присвячених проблемам 
підготовки фахівців медсестринської справи, 
проводилися поза межами України. Науковці 
вивчали соціологічні, психологічні, медичні, 
педагогічні та інші аспекти цієї проблеми.  

Висновки. Визначаючи теоретичні 
основи підготовки фахівців медсестринської 
справи до професійної діяльності, ми 
враховували зміни в галузі медичної освіти, 
що базуються на перетвореннях позитивного 
характеру (гуманізації та гуманітаризації 
медичної освіти, розширенні можливостей 
випускників медичних навчальних закладів), 
важливості впровадження ідей європеїзації 
української медичної та сестринської освіти, 
що відбувається в умовах розвитку 
міжнародних контактів. Протягом 2005–2010 
рр. було реалізовано Програму розвитку 
медсестринства України, метою якої було – 
формування фахівців охорони здоров’я ХХІ 
століття, здатних надавати 
висококваліфіковану медичну допомогу, 
бути конкурентоспроможними на 
національному, європейському та 
міжнародному ринках праці. Щоб 
прискорити цей процес, необхідно 
оптимізувати всю систему підготовки 
медсестер в Україні та наблизити її до 
міжнародних стандартів. 

Проте проблема підготовки фахівців 
медсестринської справи до професійної 
діяльності головними якостями яких є 
компетентність і професіоналізм, є 
актуальною і нині, оскільки зумовлена 
запитами ринку праці та є індикатором 
оцінки якості роботи будь-якого медичного 
закладу. 
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Demyanchuk M.R., Head of Nursing Department of Rivne Basic College 
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF TRAINING BACHELORS OF NURSING ON THE 

BASICS OF COMPETENCE-BASED APPROACH 
The basic groups of theoretical foundations of professional training are defined in the article. The scheme 

of structure elements of theoretical foundations of nursing bachelors’ preparing for professional work is 
developed. It is concretized that the first group consists of documents worldwide concerning the problem of the 
global community by qualified nursing staff. It is fixed that the World Health Assembly adopted a number of 
resolutions on various aspects of the crisis of human resources of in this area. The staffing of nurses in some 
European countries is shown in the table. The second group of theoretical foundations nursing bachelors 
includes domestic legislation, which reflected the principles of personnel policy with respect to future experts. 
The third group – a fundamental pedagogical works, through which the basic definitions of research are 
specified. The fourth group of theoretical foundations of nursing bachelors’ professional training are thesis 
research of past decade, which grounded lines and experimental methods of future health professionals middle 
managers. Analysis of this group of theoretical foundations is conducted in two directions: the study of the 
characteristics and areas of training nursing staff in domestic and foreign dissertations. It is found that during 
2005-2010 the Program of nursing development in Ukraine was implemented, whose purpose was – the 
formation of health professionals of XXI century, capable of providing top quality medical care to be competitive 
on a national, European and international labor markets.  
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ФІЛОСОФІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
 
В статті автор звертає увагу на проблемні моменти формування політико-правових засад 

розвитку вітчизняної освіти. Важливим моментом вбачається визначення її місця і ролі в контексті 
національних пріоритетів і закріплення цього на рівні концептуальних, стратегічних, програмних 
документів та доктрин. 

Ключові слова: політико-правові засади освіти, національна система освіти, концепція, доктрина, 
стратегія, програма, законотворчість. 

В статье автор обращает внимание на проблемные моменты формирования политико-правовых 
основ развития отечественного образования. Важным моментом представляется определение его 
места и роли в контексте национальных приоритетов и закрепление этого на уровне концептуальных, 
стратегических, программных документов и доктрин. 

Ключевые слова: политико-правовые основы образования, национальная система образования, 
концепция, доктрина, стратегия, программа, законотворчество. 

Сучасні цивілізаційні перетворення 
породжують коло концептуальних питань 
розвитку людства на всіх рівнях та у всіх 
вимірах його прояву. Процеси глобалізації, 
перехід до інформаційного виміру, економічні 
та духовні виклики, природні катаклізми та 
інші загрози сформували необхідність 
переосмислення засад цивілізаційного 
поступу. Вчені, політичні діячі, громадські 
лідери і взагалі суспільство намагаються 
знайти ефективний та адекватний 
інструментарій подолання кризових моментів 
еволюції людської цивілізації. 

В більшості випадків, вектори 
прикладання зусиль розвитку людства 
пересікаються в моментах освіти. На всіх рівнях 
вона вбачається одним із основних інструментів 
керованого цивілізаційного вирішення протиріч 
сучасності. Як задекларовано у Глобальних 
Цілях Декларації Тисячоліття ООН 2000 року, 
освіта визнається однією з найважливіших 
складових функціонування і розвитку 
суспільства як на міжнародному, так і на 
національному рівні [4]. 

Вітчизняна освітньо-наукова система 
посідає унікальне місце в українському 
суспільстві – і за безпосереднім впливом на 
громадян (кількість тих хто навчається і 
навчає, члени їхніх родин, підприємства і 
організації, що потребують кваліфікованих 
працівників), і за значенням для майбутнього 
України (люди, що сьогодні здобувають 
освіту, завтра визначатимуть долю держави і 
суспільства) [8]. 

Відповідно, освітня політика виступає 
однією з пріоритетних складових політики 
держави, інструментом підвищення темпів 
соціально-економічного та науково-технічного 
розвитку. Крім того, це усвідомлений і, певним 
чином, організований вплив на систему освіти. 

Вона забезпечує функціонування освіти і 
динаміку змін в освіті на системному рівні. 
Проте вітчизняна політика в сфері освіти ще не 
набула завершеного системного стану та 
перебуває в стані перманентних перетворень 
та пошуків. Це спостерігається на рівні 
формування концептуальних нормативно-
правових підвалин еволюції вітчизняної 
освіти.  

Зазначена проблема у вітчизняній 
практиці не є новою, проте вбачається досить 
актуальною. Це пов’язано з невирішеністю 
певних протиріч та недостатньою 
ефективністю результатів діяльності системи 
освіти. 

Оскільки проблема характеризується 
міждисциплінарним характером, пошук її 
вирішення знаходиться на стику досліджень 
філософії, соціології, державного управління, 
права та ін. В контексті вирішення 
управлінських акцентів цього питання 
важливими є роботи вітчизняних та 
зарубіжних дослідників, серед яких Г.Ситник, 
Є.Красняков, М.Акинфієва, Г.Артюх, 
Г.Атаманчук, С.Беляков, В.Подобєд, 
Н.Литвинова, Т.Брус, Л.Гаєвська, 
М.Дарманський, Д.Дзвінчук, Н.Дудка, 
В.Козаков, С.Крисюк, О.Кучеренко, Т.Лукіна, 
Л.Ващенко та ін. 

Аспекти нормативно-правового 
супроводу функціонування системи освіти 
знайшли своє відображення у дослідженнях 
Д.Андрєєвої, В.Астахова, В.Астахової, 
В.Боняк, О.Байталюк, О.Вінгловської, 
Р.Валєєва, К.Грищенко, Л.Тарусової, 
К.Романенко, О.Кулініч, Р.Шаповала і т.п. 

Проблеми формування та реалізації 
освітньої політики, філософські аспекти 
розвитку вітчизняної освіти висвітлюються в 
працях вітчизняних вчених В.Кременя, 
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С.Ніколаєнка, В.Андрущенка, В.Гальперіної, 
Д.Дзвінчука, В.Журавського, І.Іванюк, 
С.Крисюка, В.Лугового, Т.Лукіної, 
В.Огнев`юка, Л.Прокопенка, Н.Протасової та 
ін. У них розглядається сутність, методологічні 
засади та різноманітні аспекти формування 
державної політики в галузі освіти та 
механізми її впровадження, модернізації 
державного управління освітою, вплив 
нормативно-правових актів з питань освіти на 
процеси формування та реалізації державної 
політики в галузі освіти в Україні, її 
перспективи та суперечності. 

Проте гострою залишається проблема 
відповідності нормативно-правових засад 
формування та реалізації державної політики в 
галузі освіти. Актуальність проблеми та аналіз 
її наукової розробленості дають змогу виявити 
деякі протиріччя, які впливають на 
ефективність розв’язання цього питання. Поза 
увагою залишається питання системності 
формування нормативного базису освітньої 
політики України. 

Основними складовими нормативної бази 
сфери освіти в Україні є: Конституція України, 
Державна національна програма «Освіта» 
(«Україна XXI століття»), Національна 
доктрина розвитку освіти та Закони України 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про позашкільну 
освіту», «Про професійно-технічну освіту», 
«Про вищу освіту» тощо. 

При цьому, в Україні склалася ситуація, 
коли законодавче забезпечення освітянської 
галузі не відповідає реаліям сьогоднішнього 
дня. Тенденції розвитку освіти визначаються в 
першу чергу на законодавчому рівні. 
Формування достатньої і прогресивної 
нормативно-правової бази освіти є одним з 
основних факторів, які можуть забезпечити 
можливість розвитку суспільства [3]. 

Розглянемо послідовність формування 
законодавчих основ вітчизняної освіти в 
історичній ретроспективі. 

Ще до прийняття Основного закону 
держави, в 1991 році ухвалено Закон 
Української РСР “Про освіту”, який в 
подальшому було трансформовано в Закон 
України “Про освіту”. Цим було обрано шляхи 
щодо формування державної політики в галузі 
освіти, насамперед, шляхом закріплення такої 
політики на законодавчому рівні. Закон 
України “Про освіту” є базовим у чинному 
законодавстві держави, що спрямований на 
врегулювання суспільних відносин у галузі 
навчання, виховання, професійної, наукової, 
загальнокультурної підготовки громадян 
України. Він встановлює правові, 
організаційні, фінансові та інші засади 

функціонування системи освіти, створює 
умови для самореалізації особистості, 
забезпечення потреб суспільства і держави. 

Взагалі, державна політика в галузі освіти 
характеризується безперервним 
напрацюванням і здійсненням заходів щодо її 
реформування. Одним із перших кроків у 
загальнонаціональному масштабі стосовно 
перебудови освіти стало прийняття Першим 
З'їздом педагогічних працівників України 
Державної національної програми «Освіта» 
(Україна XXI століття) (далі Програма, яка 
03.11.1993 р. була затверджена Постановою 
Кабінету Міністрів України. Головна мета 
Програми – визначення стратегії розвитку 
освіти в Україні на найближчі роки та 
перспективу XXI століття, створення 
життєздатної системи безперервного навчання 
і виховання [2]. 

В подальшому відбувається 
удосконалення базового законодавства про 
освіту, прийняття законів прямої дії, що 
визначають стратегію розвитку національно 
освіти, закріплюють її нормативи, вимоги, 
стандарти, законодавчо регулюють відносини 
всіх структурних підрозділів освіти. 

З метою визначення стратегії та основних 
напрямів дальшого розвитку освіти в Україні, 
17.04.2002 р. Указом Президента України була 
затверджена Національна доктрина розвитку 
освіти (далі Доктрина), яка визначає систему 
концептуальних ідей та поглядів на стратегію і 
основні напрями розвитку освіти в першій 
чверті XXI століття [2]. 

Розглядаючи базові підвалини 
формування освітнього простору України на 
цьому моменті розвитку подій є необхідність 
зупинитися. 

Як визначають ряд дослідників, існує 
чітко витримана загально-методологічна 
закономірність та практика прийняття рішень 
у сфері державного управління: Концепція – 
Доктрина – Стратегія [7]. Прийняття цих 
документів саме у такій послідовності має 
закласти підвалини політико-правових 
механізмів створення та розвитку системи 
національної освіти. Наприклад, Г.Ситник 
пропонує розглянути ієрархічну 
взаємозалежність нормативно-правових актів в 
сфері державного управління, а в нашому 
випадку – освіти, як своєрідний 
концептуальний стрижень теоретико-
методологічних основ розробки правового 
поля освіти. 

"Концепція" визначається як керівна ідея, 
головна думка (провідний задум, 
конструктивний принцип,система поглядів). 
"Доктрина" – теорія (вчення) що передбачає 
наукове обґрунтування та формулювання 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 44 

певної системи принципів, поглядів, настанов, 
тобто здійснює подальший науковий розвиток 
ідеї, сформульованої в концепції. 
Конкретизація положень доктрини, як 
мистецтво розробки і прийняття рішень, 
спрямованих на практичну їх реалізацію, 
належить "стратегії". Дотримання цієї "тріади", 
за переконанням фахівців, дозволить 
цілеспрямовано через програмні документи 
реалізувати освітньо-політичні концепції 
держави на практиці, зокрема через процеси 
реформування системи освіти [7]. 

Поряд з цим, співвідношення вказаної 
тріади з ієрархією: національні цінності – 
національні інтереси – національні цілі та 
філософсько-світоглядне наповнення цих 
понять мають бути основними структурно-
функціональними факторами формування 
системи Концепція – Доктрина – Стратегія і 
визначати їх зміст, призначення і 
спрямованість. 

Крім того, динаміка (швидкоплинність) 
розвитку сучасних процесів та старіння 
інформації вказує на необхідність визначення 
часових критеріїв дії вказаних документів. 
Більшість фахівців схиляються до такого 
регламенту: прогноз довгострокового 
планування складає глибину до десяти років, 
середньострокового – до п’яти, 
короткострокового до трьох років. 

Таким чином, концептуальний документ 
регламентуючий сферу освіти має містити 
керівні ідеї та визначальні принципи освітньої 
політики, які визначать її задум і 
фундаментальні основи на довгостроковий 
період (в умовах інформаційного суспільства 
він не повинен перевищувати 10 років), які 
таким чином мають слугувати теоретико-
методологічною основою формування 
Доктрини. 

Головна функція Доктрини полягає в 
тому, щоб визначити системність і характер 
національної освіти, цільові принципи і 
настанови національної політики в цій сфері, 
спрямованої на реалізацію національних 
інтересів в деякому середньо-строковому 
періоді (в межах до 5 років), і тим самим 
слугувати надійною організаційною та 
методологічною основою розробки Стратегії. 

Стратегічний документ має бути 
адміністративно-політичною основою 
практичної, повсякденної діяльності системи 
освіти, спрямованої на досягнення 
національних цілей, ефективним 
організаційно-правовим інструментом вказаної 
системи. Очевидно, що національні цілі, 
досягнення яких передбачено Стратегією, 
мають відповідно фінансуватися з державного 
бюджету. Тому принципово важливим 

видається те, що до затвердження державного 
бюджету вказані цілі мають бути чітко і 
однозначно визначені і щодо них має бути 
досягнуто консенсус між законодавчою і 
виконавчою гілками влади, та має бути 
задіяний такий стратегічний фактор, як 
всебічна підтримка з боку суспільства. 

В чому проблемність існуючої ситуації в 
сфері законодавчого базису розвитку освіти в 
Україні? Аналіз ситуації дає змогу визначити, 
що на рівні Закону України "Про освіту" 
засади визначені адекватно, перспективи 
логічні, але результативність не відповідає 
прогнозам. Автор схильний вбачати 
проблемність в питаннях взаємоузгодження 
національних цінностей на рівні національної 
консолідуючої ідеї. 

Сьогодні ми багато чуємо про 
нестабільність ситуації на глобальному та 
державному рівнях. Головні проблеми 
сформовані перехідним моментом України до 
незалежної державності та інформаційної 
цивілізації. Ця ситуація була ускладнена 
наявністю кризових процесів в економічній та 
духовній сферах цивілізаційних процесів 
нашої країни. В цьому моменті важливим 
вбачається визначення єдиної ідеї, яка 
дозволить сформувати пріоритетність 
вирішення тих чи інших проблем на 
державному рівні. Оскільки, аналізуючи 
законодавство України у різних сферах 
спостерігаємо їх "виключно пріоритетне" 
забезпечення. Тобто, національна ідея повинна 
визначити місце і роль кожної сфери 
життєдіяльності вітчизняного соціуму, 
взаємозв’язки між ними та пріоритетність 
забезпечення. 

Прикладом може слугувати Ізраїль. 
Буквально на піску, у надзвичайно ворожому 
оточенні за 60 років було побудовано міцний 
капіталізм. "Наука стає основою майбутньої 
економіки, – пояснив цей прорив на 
вересневому саміті в Ялті президент країни 
Шимон Перес. – Інвестиції в кожну людину 
мають бути більшими. Інвестиції в його 
освіту". 

В нашому випадку, реалії вказують на 
зворотне. На думку експертів Центру 
Разумкова, запобігти розвитку несприятливих 
тенденцій можна лише дійсною зміною 
пріоритетів державної політики стосовно 
освіти загалом і її базових ступенів зокрема [6]. 

Як стверджують експерти в галузі 
освітньої політики: "Загалом українська освіта 
фактично не стала загальнонаціональним 
пріоритетом" [4]. 

Проте, логічно було б не очікувати, що в 
результаті певної державної діяльності освіта 
стане національним пріоритетом, а визначити 
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її таким на загальнодержавному 
концептуальному рівні. В такому разі 
формування освітньої політики в контексті 
державної буде носити пріоритетний 
визначальний характер, а відповідно, буде 
урегульована черговість її забезпечення. Проте 
це вже завдання державного рівня. 

Аналізуючи законотворчість вітчизняного 
політикуму в сфері освіти спостерігаємо 
український приклад специфічної риси 

пострадянських держав. Одним із наслідків 
якого стала, за оцінками фахівців, недостатня 
системність, певна декларативність і 
аморфність нормативного супроводу 
освітянських процесів в перехідний період. 

Розглянемо для порівняння два основних 
нормативно-правових акта, які формували 
засади освітньої політики в Україні (Див. 
таблицю 1). 

Таблиця 1 
документ термін мета завдання 

Державна національна 
програма "Освіта" 
("Україна XXI 
століття") 
Затверджено постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 3 листопада 
1993 р. № 896 
(Із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ 
№576 від 29.05.96) 

п. 4. Міністерству 
економіки, Міністерству 
фінансів передбачати 
виділення у 1993 - 2005 
роках фінансових 
ресурсів на реалізацію 
вказаної Програми 

 забезпечення 
розвитку освіти як 
пріоритетного засобу 
розбудови 
Української держави 

 визначення 
стратегії розвитку 
освіти в Україні на 
найближчі роки та 
перспективу XXI 
століття 
 розбудова 
системи освіти, її 
докорінне 
реформування 

Національна доктрина 
розвитку освіти 
Затверджено Указом 
Президента України від 17 
квітня 2002 року 
№ 347/2002 

П 2. Кабінету Міністрів 
України розробити та 
затвердити заходи з 
реалізації Національної 
доктрини розвитку освіти 
на 2002-2004 роки 

 визначає систему 
концептуальних ідей 
та поглядів на 
стратегію і основні 
напрями розвитку 
освіти у першій 
чверті XXI століття 

 визначення 
стратегії та основних 
напрямів дальшого 
розвитку освіти в 
Україні 

За логікою прийняття, програма є 
реалізуючим моментом стратегічних планів. 
Проте, в даному випадку – вона передувала 
Національній доктрині. Навіть зважаючи на 
повну відсутність інших нормативних 
документів такої категорії планування, 
можемо допустити її актуальність на 
перехідний момент. З відповідних положень 
Програми, пункт 4, випливає її термін дії 1993 
– 2005 роки, загалом дванадцять років. Це 
свідчить про її концептуальний характер. 
Незважаючи на зміни в суспільстві та державні 
перетворення, уточнення цього акту відбулося 
один раз в 1996 році. Що стосується терміну, 
Програма й до сьогодні є чинним документом, 
як стверджують фахівці, повністю не 
реалізована. Виникає питання в її дієздатності і 
легітимності. 

Пізніше, в 2002 році спостерігаємо 
прийняття доволі актуального документу – 
Національної доктрини розвитку освіти. Її 
реалізація передбачалась всього до 2004 року. 
Доктрина й по сьогодні є діючим документом, 
хоча не зазнала жодної корективи більш ніж за 
десять років. 

Узагальнюючи даний момент, можна 
стверджувати: 

 Програма і Доктрина до сьогодні є 
діючими документами, хоча більш ніж 

десятиліття не зазнавали змін, не 
адаптовувалася до ситуації; 

 прийняття вказаних документів було 
своєчасним, відповідало поточним умовам, 
хоча за логікою черговості – вони не є 
послідовними; 

 допускаючи стратегічний статус 
Програми, спостерігаємо відсутність 
концептуальних документів у сфері 
нормативного супроводу формування 
політики в освіті; 

 з появою Доктрини, Програма не 
зазнала уточнень. Це свідчить про 
неузгодженість політико-правових засад 
національної освіти; 

 обидва документи сьогодні є 
необхідними за їх роллю, але потребують або 
уточнень, або заміни. 

Стосовно мети згадуваних нами 
документів. Метою Програми, як в ній 
зазначено, є забезпечення розвитку освіти як 
пріоритетного засобу розбудови Української 
держави. Таке трактування, скоріш за все, 
претендує на визначення складової 
національної ідеї чи національних пріоритетів. 
Логічно, такі діяння не є повноваженнями 
Кабінету Міністрів України, ким була 
затверджена Програма. Така мета є 
безкінечною і не має в собі часових обмежень, 
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що само по собі не може характеризувати 
програмний документ. 

Розглядаючи основні завдання які 
включені до Програми: "визначення стратегії 
розвитку освіти в Україні на найближчі роки 
та перспективу XXI століття та розбудова 
системи освіти, її докорінне реформування", – 
бачимо що за термінами її перспектив вона є 
епохальним документом. Звучить 
претензіозно, але не має під собою основи. До 
речі, як зазначають фахівці, зводити до одного 
документу декілька груп проблем є не 
допустимим. В даному випадку це розбудова і 
реформування системи освіти: або 
розбудовуємо, або реформуємо – одночасно це 
не ефективно. Далі визначення стратегічних 
планів та концептуальних засад разом – теж 
вбачається занадто перебільшенням. 

Більш чітко та коректно сформована мета 
Доктрини, яка визначає систему 
концептуальних ідей та поглядів на стратегію і 
основні напрями розвитку освіти у першій 
чверті XXI століття. Таке трактування більше 
відповідає статусу документа. Хоча 
визначений термін переводить його до розряду 
концептуальних документів. Тоді як завдання 
яке перед собою ставлять автори цього 
Доктрини відповідає всім канонам. 
Відповідно, сутність цього нормативно-
правового акту є адекватною. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що 
свого часу прийняття Доктрини і Програми були 
викликані необхідністю та відзначалися своєю 
актуальністю, хоча й потребували 
взаємоузгодження та приведення у відповідність. 
На певному етапі розбудови вітчизняної системи 
освіти ці політико-правові документи відіграли 
системоутворюючу роль та носили характер 
базових освітянських засад. Проте з часом, вони 
втратили свою актуальність, а точніше – 
відповідність часу, оскільки не були замінені і 
адаптовані. Сьогодні цим актам не має 
альтернативи, що викликає гостру необхідність 
компенсації цього пробілу. 

Відповідно, необхідною вбачається 
ініціатива визначення консолідуючої 
Національної ідеї українського соціуму, в 
контексті якої можуть бути сформовані 
національні пріоритети, одним із яких 
визначити першочерговість розвитку 
національної освіти. Узгоджено, визначити 
національні цінності – національні інтереси – 
національні цілі, що само по собі стане 
прецедентом створення політико-правових 
засад розвитку освітньої сфери України у 
вигляді тріади Концепція – Доктрина – 
Стратегія. Реалізація яких буде здійснення 
через прийняття і виконання видових, цільових 
та інших програмних документів. 

Розвиваючи думку далі, варто було б 
визначити системо-утворюючу мету 
вітчизняної освіти. Оскільки саме мета є тим 
основним моментом який визначає цілі, часові 
показники, сили, засоби, змістовне наповнення 
та ін. процесів освіти. 

В чинному законодавстві прописано ідею 
вітчизняної освіти. Це – особистість як 
найвища цінність суспільства. В процесі 
навчання вона розвиває свої таланти, розумові 
та фізичні здібності, виховує високоморальні 
якості. На державному рівні – формування 
громадян, здатних до свідомого суспільного 
вибору, збагачення на цій основі 
інтелектуального, творчого, культурного 
потенціалу народу, підвищення освітнього 
рівня народу, забезпечення народного 
господарства кваліфікованими фахівцями. 

В загальному вигляді всі складові вірні. 
Проте щодо конкретизації, де зараз прописані 
"високоморальні якості", які критерії їх виміру 
та й хто опікується їх вихованням? З іншого 
боку, цінності людини: здоров'я, сім'я, 
духовність, матеріальне забезпечення, 
соціальне спілкування, громадянські устої та 
інші завжди були найважливішими для самої 
людини. Який заклад чи соціальний інститут 
сьогодні цим питанням переймається. 

Реалії такі: дошкільна освіта готує до 
школи, школа – до вступу / здачі ЗНО, 
професійно-технічна та вища освіта дає шанс 
здобути роботу. А от цінності людини десь 
поза обріями. 

Повертаючись до законодавства бачимо, 
що основні моменти прописані, але розрив між 
нормативними документами та реаліями 
значущий. Причина – загальноприйняті засади 
виражені законодавством не наповнюються 
змістом через реалізуючи документи, державні 
стандарти та програми. Відсутнє чітке бачення 
поетапного становлення особистості, розвитку 
її уявлень про оточуючий світ. 

В законодавстві чітко визначено що сам 
хід освіти – це навчально-виховний процес. 
Тоді логічно було б і цей момент відзначити, 
кого і яким чином виховуємо. 

Поряд з цим, не є секретом що самих 
знань і досвіду мало задля самореалізації. 
Варто врахувати необхідність емоційно-
психологічної готовності до реалізації, 
самоосвіти тощо. За наявності такої, 
особистість завжди буде у пошук знань та 
інформації, процес освіти перестане бути 
одностороннім наданням послуг. Також, 
важливо врахувати соціокультурні особливості 
нашого суспільства. Знати той простір де буде 
здійснюватись ця реалізація. 

Яскраво це відслідковується під час 
намагань наших співвітчизників при виїзді за 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 47 

кордон для працевлаштування. Вони вивчають 
мову країни, її соціокультурні особливості, 
готові до певних випробувань на перший час, 
намагаються в професійному плані покращити 
свої навички. Що це як не їх емоційно-
психологічна готовність отримати результат. 
Цікаво було б, як би з цією готовністю такий 
працівник спробував реалізувати себе на 
Батьківщині? 

Таким чином, політико-правова 
регламентація є основним методом 
регулювання освіти в державі. Проте в Україні 
склалася ситуація, коли її законодавче 
забезпечення не відповідає реаліям 
сьогоднішнього дня і не враховує 
загальновідомо факту, що ефективність 
діяльності системи освіти є одним із 
визначальних чинників соціально-
економічного розвитку будь-якої держави. 

Ефективність освіти багато в чому 
залежить від визначення мети учасниками 
процесу. У цьому контексті дуже важливо 
виявити взаємозалежність між соціальною і 
професійною орієнтацією. На рівні держави, 
виразне бачення кінцевого результату, його 
адекватність реаліям та перспективі дозволить 
більш конкретно визначити завдання, зміст, 
засоби, етапи – саму систему освіти. Це ж 

приведе її у відповідність сучасним запитам та 
майбутнім викликам. 

У загальному контексті особливо 
актуальним є питання формування самої 
концепції освіти, характеру її подальшого 
функціонування. В цьому моменті важливо 
визначити її місце та роль у взаємодії з іншими 
сферами нашої держави та суспільства, 
пріоритетність її забезпечення. На основі 
концептуальних засад визначити доктринальні 
положення та стратегічні завдання вітчизняної 
освіти. Реалізація яких здійсниться через 
програмні документи та інші нормативні акти. 
Такий перебіг формування політико-правової 
бази є логічним і природнім. 

Запобігти розвитку несприятливих 
тенденцій можна лише дійсною зміною 
пріоритетів державної політики стосовно освіти 
загалом і її базових ступенів зокрема. 
Приведення вітчизняної системи освіти у 
відповідність до сучасних цивілізаційних 
перетворень має бути спрямована лише на її 
розвиток, набуття нових якісних ознак, а це 
можливо лише шляхом проведення модернізації 
політико-правової бази та створення прецеденту 
послідовного зближення її з цивілізаційним 
освітнім і науковим простором не втрачаючи 
своєї національної самобутності. 
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In the article, the author draws attention to the problematic aspects of forming political and legal framework of 
national education. The important point is considered its place and role in the context of national priorities and 
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education sector in the majority of points are incomplete and do not meet the time. General philosophical vision of 
shaping national educational space but is not factored into the regulatory framework. There is no clear vision of the 
results of the educational process. Existing requirements are not consistent in powers of education in the context of the 
times. Such developments need to consolidate the efforts of scientists, politicians and lawyers. 

Keywords: political and legal foundations of education, national education system, concept, doctrine, 
strategy, program legislation. 

 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 48 

Журавська Н. С.,  доктор педагогічних наук, професор  
кафедри методики навчання та управління навчальними 
закладами НУБіП України (м. Київ) 

 
 

МОДЕЛІ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ У КРАЇНАХ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті розглядаються особливості підготовки викладачів спеціальних дисциплін у країнах 

Європейського Союзу; висвітлюються окремі аспекти планування навчальної роботи у вищих 
навчальних закладах країн Європейського Союзу. 

Ключові слова: підготовка викладачів, моделі навчальних планів, спеціальні дисципліни, рефлексія, 
практична підготовка. 

В статье рассматриваются особенности подготовки специальных дисциплин в странах 
Европейского Союза; освещаются некоторые аспекты планирования учебной работы в высших 
учебных заведениях стран Европейского Союза. 

Ключевые слова: подготовка преподавателей, модели учебных дисциплин, специальные 
дисциплины, рефлексия, практическая подготовка. 

Постановка проблеми. Гнучкість у 
розробці програм забезпечується 
можливістю вибору не тільки різних курсів, 
але i їх частин. Останнє стало доступним 
завдяки використанню модульного 
принципу, який полягає в тому, що курс 
розбивається на незалежні елементи (модулі)  

Brigitte Laquièze, директор Вищої 
сільськогосподарської школи ENFA 
(Франція), зазначає: “Навчальний план 
підготовки викладачів-аграрників відоб-
ражає послідовність навчання модулів, їх 
строк та установу, відповідальну за 
педагогічне стажування” (табл. 1) [1, 2]. 

Таблиця 1 
Навчальний план підготовки викладачів-аграрників первинної освіти  

(в 4-х послідовностях на 2 семестри), ENFA, Франція, 2007–2008 н.р. 
Послідовність Строк Педагогічне стажування 

UF1 “Поводитися як майбутній викладач у 
контексті установи сільськогосподарської освіти” 

7 тижнів Установа прийому стажування –
спостереження 

UF2 “Управляти класом і навчанням”  
 

12 тижнів Установа прийому стажування із  
супроводжувальним практики 

UF3 “Занотовувати педагогічну практику в ході 
проекту”  

10 тижнів Установа прийому автономного 
стажування  

UF4 “Формалізувати” професійний проект у межах 
установи призначення” 

7 тижнів Стажування в установі призначення 

Нашими дослідженнями встановлено, що 
перший блок навчального плану (на прикладі 
напряму “Перспективи професійної практики” 
докторантури Школи освіти Морів Хаусе 
Единбурзького університету (Шотландія) табл. 
4.2 у ВНЗ Великої Британії складають 
обов’язкові курси, специфічні для кожної 
обраної спеціалізації. Другий блок – це 
елективні курси, які можуть бути як 

загальноосвітніми, так i професійно 
орієнтованими. У ньому студент має 
можливість вибрати курси із запропонованих 
дисциплін. Система розподілу дисциплін на 
обов’язкові i вибіркові вперше виникла в 
німецьких університетах. 

Головна відмінність полягає у тому, що 
елективні курси, на відміну від 
факультативних, є заліковими (табл. 2).  

Таблиця.2 
Навчальний план із напряму “Перспективи професійної практики” докторантури Школи освіти 

Морів Хаусе Единбурзького університету (Шотландія), 2007–2008 н.р. 
Рік Назва курсу Форма оцінювання Форма навчання 

I 
3 курси: “Інтерпретація і зв’язок із 
освітньою літературою”; “Освіта і 
державна політика”; “Характер 
запиту” 

Есе – 5 тис. слів кожен курс. 
Проект тези протягом 4-х 
місяців як форма, на підставі 
якої проводитиметься робота 
над тезами 

Семінари, колоквіуми, 
4 блоки (по 1 тижню) 

II 2 курси: “Аналіз якісних даних”; 
“Перспективи у професійній практиці” Есе – 5 тис. слів кожен курс Семінари, колоквіуми 

– 4 блоки (по 1 тижню) 

III–V “Планування, розвиток і подача 
докторської тези дослідження” 

Докторська теза дослідження – 
45–50 тис. слів Захист тези  
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Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Елективні дисципліни 
поділяються на дисципліни обмеженого i 
вільного вибору. Вони можуть включатися 
до програм будь-якого курсу, але, як 
правило, найбільш інтенсивно (до 70%) 
вивчаються на основному курсі. Зауважимо, 
що співвідношення між обов’язковими й 
елективними дисциплінами в програмах 
різних університетів неоднакове i залежить 
від багатьох параметрів: циклу навчання, 
його належності до державного чи 
приватного сектора, спеціальності тощо. 
Третій блок складають факультативні курси.  

Підкреслимо, що сутність дидактичного 
процесу на основі модульної технології 
полягає в тому, що процес навчання 
структурований в автономні організаційно-
методичні блоки (модулі). Залежно від 
професійної різнорівневої диференціації i 
дидактичних цілей змінюється i обсяг модулів. 
Таким чином, такий підхід дозволяє створити 
умови для вибору індивідуальної траєкторії 
руху за навчальним курсом (табл. 2) [2, 3]. 

Нашими дослідженнями встановлено, 
що структура програми навчання з напряму 
“Перспективи професійної практики” 
докторантури Школи освіти Морів Хаусе 
Единбурзького університету (Шотландія) 
має такий вигляд: перший рік – три курси на 
першому році навчання: “Інтерпретація і 
зв’язок з освітньою літературою”; “Освіта і 
суспільна політика”; “Характер запиту”. 
Корисними для студентів-викладачів є лекції 
з курсу й обговорення у групі, де дійсно 
шукаються шляхи вирішення проблем 
навчання [2]. 

Мета статті полягає в аналізі 
особливостей підготовки викладачів 
спеціальних дисциплін у країнах 
Європейського Союзу; висвітлюються 
окремі аспекти планування навчальної 
роботи у вищих навчальних закладах країн 
Європейського Союзу. 

Виклад основного матеріалу. 
Зауважимо, що другий рік навчання і 
частина третього року складаються з двох 
компонентів: “Аналіз якісних даних” та 
“Перспективи у професійній практиці”, які 
розроблені як самостійні курси. Вони 
призначені для підвищення у студентів 
навиків дослідження концептуальної і 
методологічної частини заняття. Після 
зустрічі з викладачами Школи ці курси 
примушують студентів задуматися над 
проблемами освітньої політики та 
академічного дослідження [1, с. 48].  

Відмітимо, що другий етап навчання – 
це також і підготовка тез, що складається з 
опису ряду семінарів з практичних аспектів 
польових досліджень, підготовки проекту 
дослідження та розгляду літератури. 
Підкреслимо, що третій – п’ятий роки 
включають: планування, розвиток і подачу 
докторської тези дослідження (45000 і 55000 
слів). Робота (теза) основана на 
академічному дослідженні або критичному 
аналізі, пов’язаному з професійною 
діяльністю викладача-аграрника. Написання 
тези вимагає від студентів-викладачів 
індивідуального дослідження: 
спостереження за одним або більше 
штатними викладачами освітніх установ. 
Загальною вимогою EdD до тези є 
оригінальний внесок автора у рішення 
проблеми. 

Підкреслимо, що оцінювання 
проводиться протягом отримання ступеня: 1) 
оцінки за п’ять есе із викладених курсів 
(кількість слів у кожному не перевищує 5 
тис.); 2) проект дослідження (близько 5 тис. 
слів) складається студентами протягом 
чотирьох місяців першого року навчання як 
структура, на підставі якої проводиметься 
робота над тезами. Проект оцінюється 
формально, оскільки підстава для 
конструктивного зворотного зв’язку із 
дослідженням іде від експертів у вибраній 
галузі дослідження; 3) завершальна теза (до 
50 тис. слів).  

Варто підкреслити, що закінчення 
програми й одержання ступеня під час 
часткової зайнятості можливі через п’ять – 
шість років. Викладені компоненти цього 
ступеня організовані як тривалі (по тижню) 
блоки, деякі з яких спеціально збігаються з 
освітніми періодами канікул (січень, квітень, 
червень і вересень); потім – чотири 
однотижневі блоки в кожному з двох років 
програми. Зауважимо, що протягом цих 
тижнів студенти повністю зайняті 
відвідуванням університету Едінбурга. Деякі 
обмежені відвідування також потрібні на 3-
му році навчання. Точні дати відвідування 
занять із цих блоків визначаються принаймні 
один раз на рік, щоб допомогти кандидатам 
із плануванням навчання.  

На відміну від вітчизняної практики, 
зустріч студентів із спостерігачами 
(керівниками) досліджень відбувається 
проходить на третьому році занять. 
Навчання в університеті протягом цих 
тижнів для студентів є необхідним 
компонентом життєвих дослідів: вони 
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безпосередньо зустрічаються з експертами-
викладачами університету та керівником 
дослідження; підтримують стосунки з 
рівними за положенням викладачами 
(однокурсниками); вивчаючи основи, 
закладені у програмі дипломованого фахівця, 
будують свою програму дій; їм надається 
допомога в набутті спеціалізованих навиків 
викладача-аграрника; це не тільки важлива 
підтримка студентів, які були далеко від 
навчальної установи протягом деякого часу, 
це забезпечує і продуктивний процес, коли 
студенти можуть брати участь у вирішенні 
теоретичних проблем у складній галузі 
освіти – дидактиці професійно орієнтованих 
дисциплін за напрямом галузевої освіти. 

Дати тижнів навчання блоку на 2008 р.: 
7–11 січня; 7–11 квітня; 7–11 липня; 8–12 
вересня. Програма навчання блоку на 2008 р. 
– це три головні складові: дослідження, 
політика і практика, що відображені у 
структурі формально викладеної частини 
програми підготовки викладачів-аграрників. 

Із наших досліджень випливає, що 
перший модуль програми дипломованого 
викладача (часткова зайнятість) із наданням 
ступеня магістра навчання (MTeach) із галузі 
“Професійний розвиток” Школи Морів 
Хаусе Единбурзького університету 
(Шотландія) зі спеціалізацій “Екологія” 
(екологія лісу; екологія); “Економіка 
сільського господарства”; “Ветеринарна 
медицина” (ветеринарія; зоотехнія) на 2007–

2008 н.р. є професійною моделлю викладачів 
у розвитку, яка включає: дослідження 
проблем професійної компетентності в 
межах суспільної діяльності; планування 
через самооцінку і виконання професійних 
потреб розвитку; ведення переговорів щодо 
професійних цілей розвитку і програми 
навчання аграрних дисциплін; демонстрація 
прогресу через співпрацю і вплив на основні 
навчальної роботи; оцінка ефективності 
програми професійного зростання для 
персоналу і термінів професійного впливу на 
навчання студента відповідно до освітніх 
змін (табл. 3) [1, 2, 3]. 

Відзначимо, що програма підготовки 
викладача-аграрника (2-й модуль) відповідно 
до навчального плану, викладеного вище, 
складається з восьми сесій по 3 години [1, 2, 
3]: комбінації малої групи і пленарні 
обговорення з наставниками, структуровані 
безліччю різних способів навколо 
різноманітності дій і “діалогових” уявлень; 
безпосереднє спілкування “викладач – 
студент” – безпосередньо з викладачем або 
за допомогою електронної пошти, щоб 
дозволити учасникам наперед зрозуміти їх 
призначення з відповідною манерою і 
підтримкою формувального зворотного 
зв’язку. Зауважимо, що учасників очікує 
кількісне інвестування у незалежне вивчення 
“зв’язаного модуля аспіранта”. Проте на 
сесіях будуть зроблені кроки, щоб 
гарантувати незалежне вивчення.  

Таблиця.3 
Навчальний план дипломованого викладача (часткова зайнятість) із наданням ступеня магістра 

навчання (MTeach) із галузі “Професійний розвиток” Школи Морів Хаусе Единбурзького 
університету (Шотландія) зі спеціалізацій “Екологія” (екологія лісу; екологія); “Економіка 
сільського господарства”, “Ветеринарна медицина” (ветеринарія; зоотехнія), 2007–2008 н.р. 

Рік Назва модуля, курса Форма оцінювання Форма навчання 
Основні модулі по 15 кредитів 

1 
Самоцінка: “Аналіз професійної компетенції”; 
“Навчання дорослих”; “Академічні методи 
навчання” 

Есе – 2 –2,5 тис. слів 
Лекції, практичні заняття 

симпозіуми, семінари, 
самостійне опрацювання 

1-2 

Дидактика навчання: учіння і навчання: 
“Педагогічний досвід”; “Будівництво знань і 
процесу розуміння”; “Навики самостійного 
дослідження”; “Керівні функції викладача”; 
“Навчання в малих групах”; “Зв’язок з аудиторією: 
діалог і бесіда”; “Оцінка знань/ефективного 
формувального зворотного зв’язку дослідження 
щоденної практики”; “Підготовка до призначення” 

Призначення – 
4–5 тис. слів 

Лекції, практичні 
заняття-симпозіуми, 
семінари, самостійне 

опрацювання 

2 Освіта для всіх Проект 4 тис. слів Лекції, семінари, 
дослідження 

2 
Спільна робота: “Педагогічний досвід”; “Методи і 
сумісні дії при консультаціях”; “Виховна робота”; 
“Рекомендації щодо навиків”; “Методи в освіті” 

Звіт 4 тис. слів Лекції, семінари, 
розігрування ролей 
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Важливо наголосити на такому факті: на 
додаток до дій у малих групах, які матимуть 
місце в формальному перебігу сесії, 
учасники будуть заохочені формувати групи 
“самовдосконалення”, що є засобами 
перебування в контакті один з одним поза 
сесіями і розвитку призначення відповідно 
до курсу. Документація з модуля для 
учасників має форму роботи, яка містить 
статті – результат навчання та учіння, 
написані для цього курсу з матеріалів 
відносного завершення призначення на рівні 
аспіранта. 

Важливою рисою навчання у вищих 
навчальних закладах Великобританії є те, що 
індивідуальні сесії учасників додадуть у 
дослідження 2-го модуля певні аспекти 
наближення до учіння, навчання й оцінки з 
критичною експертизою. Учасників буде 
очікувати критика: перспектив їх учіння і 
навчання, які представлені як основа їх 
досконалості; придатності до практичних дій 
у специфічному контексті; розгляду шляхів 
практики, що може вказати на структуру для 
розуміння учіння і навчання. Відносини між 
теорією і практикою буде представлено 
ідеями як такими, що повторюються для 
того, щоб зрозуміти, як теоретичне учіння і 
навчання інформує про практику, а практика, 
у свою чергу, є шляхом до навчання. Цей 
модуль ґрунтується на розумінні понять: 
теорія/навики навчання, що розвиваються в 
модулі 1, заохочуючи практичні навики 
запросу як спостереження практичних дій – 
це збір свідоцтв різноманітності практичної 
діяльності, заснованої на рефлексії. 

Підкреслимо, що велика частина 3-го 
модуля – це практичне дослідження, яке дає 
ширші можливості в дослідженні освітньої 
політики та підвищує здатність викладачів 
розуміти і брати участь у дебатах із питань 
ключової освітньої політики на національних 
і місцевих рівнях і застосовувати свої 
переконання у власній щоденній практиці. У 
модулі обговорюється проблема прояву 
дискримінації в освіті на рівні політики 
законодавства. Учасники заохочуються до 
роздумів над їх власними навчальними 
закладами у контексті майбутньої 
практичної діяльності та навчання у Школі: 
збільшення розуміння ними тих процесів, які 
можуть бути винятковими для 
учнів/студентів; дослідження шляхів, які 
втілені у навчальному плані і методології 
навчання. Проект розвитку модуля має намір 

зробити відповіді викладачів на дану 
різноманітність проблем ефективними.  

Зауважимо, що учасники 4-го модуля 
досліджують концепції і практику 
консультацій та залучення до співпраці з 
наданням можливих змін у стосунках зі 
студентами (з певними навиками) в/поза 
аудиторією, які вимагається застосовувати у 
межах їх власних професійних сфер. Модуль 
дозволить демонструвати учасникам їх 
здатність розвиватися у діапазоні 
конструктивних засобів роботи: розгляді, 
здійсненні й оцінюванні з можливістю 
надання допомоги іншим.  

Додамо, що ці засоби будуть 
ураховувати використання рекомендацій 
щодо навиків, включаючи намічені 
студентом підходи, що кидають виклик 
деяким викладачам із більшими 
дидактичними навиками, і тенденцій у 
підготовці викладачів-аграрників та інших 
професіоналів. Акцентується увага на 
наданні можливості викладачам розвивати 
такі особистісні якості і навики: пошана до 
іншого, віра у свій потенціал, активне 
сприйняття нового. Модуль пропонує 
викладачам демонстрацію їх зобов’язання 
щодо можливостей розвитку студентів і 
професійного розвитку колег, так само як і 
щодо полегшення оптимального вивчення 
учнів/студентів і їх соціального включення 
через просування службовими східцями, як 
визначено у Стандарті Освіти 
Дипломованого Викладача. 

Висновок. Нашими дослідженнями 
встановлено, що всі призначення (форма 
оцінювання) засновані на центральній 
передумові і включають діапазон свідоцтв, 
які демонструють експертизу практичної 
діяльності: робота учня/студента, оцінка 
учня/студента, погляди колег або 
спостереження рівного за положенням 
(одногрупника) [2, 3]: 

1. Виділення для підпорядкованої 
галузі/стадії/освітнього напряму навчання 
спеціальних потреб, що є: ключовими 
аспектами учіння, навчання й оцінки 
(відповідно до досліджуваної літератури); 
ілюстрацією спостереження за практичною 
діяльністю: як студент прагне вирівняти 
навчання і формувальну оцінку в межах 
професійно орієнтованої дисципліни за 
напрямом галузевої освіти, ясно пізнаючи 
будь-які обмеження його досвіду в 
досягненні цього вирівнювання. 
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2. Ілюстрація власної практики, як він 
(студент) працює, щоб провести бесіду під 
час занять на високому рівні, чи застосовує 
інший метод навчання, який сприятиме 
розумінню зв’язку власної практики із 
дослідженням над її розвитком через діалог. 

3. Ідентифікація визначеної галузі, яку 
студент знає із досвіду і яку учні/студенти 
важко засвоюють під час занять: доцільно 
планувати, як розуміння учнями/студентами 
цього “неприємного” для них поняття могло 
бути покращене за допомогою навчання – 
“розширеного розуміння”; повідомлення 
того, як виконання даного плану прогресує 
під час вирішення будь-яких труднощів у 
виконанні і/або будь-яких обмеженнях у 
навчанні для того, щоб зрозуміти 
безпосередньо структуру. 

4. Забезпечення методу повідомлення як 
рефлексії: студент замислюється над тим, 
щоб забезпечити формувальний зворотний 
зв’язок між учнями/студентами, беручи до 
уваги їх потреби і характер професійно 
орієнтованої дисципліни за напрямом 
галузевої освіти, яку студент викладає, 

пов’язує власні зусилля і результати щодо 
зворотного зв’язку й оцінки. 

5. Ілюстрація студентам власних 
труднощів із досвіду навчання в розумінні й 
отриманні майстерності зв’язку з 
дисциплінами(ю), які вони викладають, і 
розрахунок того, як їм допомагають 
зрозуміти і пов’язати всі елементи 
дидактичної системи в межах цієї теми 
відповідно до джерел літератури. 

6. Розрахунок ініціативи щодо вивчення 
і/або навчання/оцінювання того, що 
учні/студенти нині залучили або недавно 
здійснили в межах дослідження. Цей 
розрахунок повинен забезпечити пояснення 
ініціативи, експертизи, структури ідей щодо 
вивчення, навчання й оцінки, на якій 
ініціатива малює процеси виконання і 
досягнуті результати. 

7. Домовленість із наставником(ами) 
модуля про призначення: надання за рахунок 
рефлексії деякого аспекту практики 
навчання учнів/студентів, у яких кандидат 
викладає і буде здатним демонструвати 
досягнення результатів вивчення модуля.  
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MODEL CURRICULUM TRAINING TEACHERS IN THE EUROPEAN UNION: A 

COMPARATIVE ASPECTS 
In the article the features of preparation of teachers of the special disciplines are examined in the countries 

of European Union; the separate aspects of planning of educational work light up in higher educational 
establishments of countries of European Union. Flexibility in program development is provided possibility of 
choice of not only different courses but also their parts. The last became accessible due to the use of module 
principle, which consists in that a course of rozbivaet'sya is on noncontiguous items (modules). Election of 
discipline is divided into disciplines of the limited and free choice. They can join in the programs of any course, 
but, as a rule, most intensively (to 70%) studied on a basic course. Zauvazhimo, that betweenness obligatory and 
elektivnimi disciplinami in the programs of different universities different and depends on many parameters: to 
the cycle of studies, its belonging, to state or privatnogo sector, specialties and others like that. Will underline 
that essence of didactics process on the basis of module technology consists in that the process of studies is 
structured in autonomous organizationally methodical blocks (modules). The volume of the modules changes 
depending on professional riznorivnevoy differentiation and didactics aims. 

Key words: preparation of teachers, model of curricula, special disciplines, reflection, practical 
preparation. 

 
 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 53 

УДК 355.233 
Іщенко Д. В.,  доктор педагогічних наук, професор,  
начальник управління кадрів Адміністрації ДПС України (м. Київ) 
Назаренко В. О.,  кандидат психологічних наук, перший  
заступник директора Департаменту охорони державного  
кордону Адміністрації ДПС України (м. Київ) 
Ставицький О. М.,  кандидат військових наук, доцент, докторант 
НА ДПС України ім. Богдана Хмельницького (м. Хмельницкий) 

 
 

ВИХОВУЮЧЕ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ВИХОВАННЯ 
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ 

 
У даній статті висвітлюються особливості професійного виховання майбутніх офіцерів-

прикордонників у навчально-виховному процесі Національної академії Державної прикордонної служби 
України під час вивчення ними основних професійно орієнтованих дисциплін. 

Ключові слова: виховуюче навчання, мотивація, професійне виховання. 
В данной статье освещаются особенности профессионального воспитания будущих офицеров-

пограничников в учебно-воспитательном процессе Национальной академии Государственной пограничной 
службы Украины во время изучения ими основных профессионально ориентированных дисциплин. 

Ключевые слова: воспитывающее обучение, мотивация, профессиональное воспитание. 
Актуальність. Навчання у будь-якому 

навчальному закладі завжди пов'язано з 
рішенням двох невід'ємних завдань: перше 
пов'язане з виховним впливом на тих хто 
навчається, друге з формуванням системи 
знань, умінь і навичок. Навчальний процес 
завжди створює виховний вплив, але 
складно вирішувати завдання з професійного 
виховання не надаючи вихованцям системи 
професійних знань. Прогресивні мислителі 
всіх часів і народів ніколи не протиставляли 
навчання і виховання, а завжди поєднували 
ці функції. На думку Платона «... найбільш 
важливим у навчанні ми визнаємо відповідне 
виховання». 

Теорія виховую чого навчання у 
педагогіці розвивалася з кінця XVІІІ сторіччя 
й у різні періоди передова педагогічна думка 
підкреслювала важливість виховання у 
навчальному процесі. У цей період педагоги 
почали звертати увагу на те, що навчання 
містить значні виховні можливості за будь-
яких обставин, підкреслювали думку про 
необхідність створення умов при яких 
виховна сила навчання діяла в належному 
для людини і суспільства напрямку. Так, 
К.Д. Ушинський у середині XІХ століття 
писав: «Обучение само по себе, вне 
воспитания есть бессмыслица, ничего, кроме 
вреда не приносящая. Поэтому обучение 
должно служить духовному, нравственному 
развитию чувств и воли человека»[1, с. 75]. 
Типові риси та деякі особливості розвитку 
виховуючого навчання зосередилися в 
педагогічній спадщині О. В. Духновича, 
видатного українського педагога. Він один з 
перших в Україні заговорив про виховуюче 
навчання не тільки як про засіб виховання, а 

й звернув увагу на необхідність реалізації 
виховних можливостей навчання. Про це 
свідчить аналіз його педагогічних творів і 
дослідження його педагогічної діяльності. М. 
Ричалка та Ф. Науменко у своїй вступній 
статті до II тому чотирьохтомника творів О. 
В. Духновича, оцінюючи його педагогічну 
спадщину, пишуть: «О. Духнович в своїй 
педагогічній концепції на чільне місце 
висуває принцип виховуючого навчання» 
[2]. О. В. Духнович вважав, що «до школи 
діти ходять не лише вчитися наукам, а ще 
щоб були вони людьми чесними. А це 
можливо, коли вчитель окрім викладання 
наук буде перш за все приділяти увагу 
формуванню моральних якостей у учнів» [2]. 

Значний внесок в розробку 
виховуючого навчання зробив М.І. Пирогов. 
Український вчений, педагог в статтях, 
циркулярних розпорядженнях («Школа і 
життя», «Про цілі літературних бесід в 
гімназіях», «Університетське питання», «Про 
недільні школи», «Про статут нової 
гімназії») досить ґрунтовно довів, що 
навчання має виховні можливості. М. І. 
Пирогов особливо підкреслював, що 
навчання в вищій школі не тільки реалізує 
навчальну і освітню функції, а й виховну[3].  

У сучасних умовах, як відзначає С.Ю. 
Черноглазкін, навчальний процес, як 
сукупність безупинно змінюючи один 
одного активуючих завдань, являє собою 
ідеальне поле для втілення виховних 
принципів. Можливість вибору і пошуковий 
характер навчально-пізнавальної діяльності 
звичайно знаходяться у самих завданнях, а 
допомога викладача і спонукання учнів до 
рефлексії можуть бути забезпечені 
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безпосередньо в процесі навчання, де 
викладач надає підтримку учням, а самі вони 
беруть участь у публічних обговореннях 
результатів навчання або представляють 
самозвіти [4, с. 44]. 

Повною мірою ці загальні положення 
відносяться й до професійного виховання в 
процесі освоєння професії офіцера-
прикордонника у Національній академії 
державної прикордонної служби України.  

Аналіз останніх публікацій. Виховні 
можливості професійної підготовки 
розглядалися багатьма авторами. Наприклад, 
оцінка і формування професійної мотивації 
навчання майбутніх офіцерів-прикордонників 
розглянуті в дослідженнях А. І. Горбенко [5], 
Ю.А. Демянюка [6], А. А. Кучеренко [7], І. М. 
Почекаліна [8]. Значення стажування у 
підрозділах охорони державного кордону для 
професійного розвитку курсантів показала Н. 
М. Усачек [9]. 

Ціннісні орієнтації, особистісні і 
суб'єктні якості майбутніх офіцерів-
прикордонників досліджені при вивченні 
тактико-спеціальних дисциплін, спеціальних 
дисциплін, іноземної мови, математичних 
дисциплін, фізичної підготовки.  

Погоджуємося з думкою А. І. Горбенко, 
що процес формування у курсантів образу 
майбутньої професійної мотивації 
відбувається у процесі їх навчання. 
Суб’єктивний образ ситуації професійної 
діяльності, образ себе як професіонала в 
даній ситуації робить вирішальний вплив на 
здійснення діяльності. Суб’єктивний образ 
ситуації є регулятором професійної 
діяльності, і від його особливостей багато в 
чому залежить ефективність професійної 
діяльності в цілому [5, с. 75]. 

Аналіз сучасного стану формування 
професійної мотивації офіцерів органів 
охорони державного кордону під час 
практичної підготовки свідчить, що: у 
загальній системі підготовки така складова 
як практичні заняття не має конкретизованої, 
комплексної спрямованості на формування 
професійної компетентності і, відповідно, 
існує явний розрив між теорією та 
практикою; навчальний матеріал, що 
викладається, та зміст практичних завдань 
мають певний відрив від реалій організації 
оперативно-службової діяльності підрозділів 
охорони кордону; крім того існують 
проблеми в матеріально-технічному 
забезпеченні [5, с. 79]. 

Так, Т. В. Ваколюк [10], розглядаючи 
формування професійних якостей у 
курсантів-прикордонників на прикладі 

навчання іноземній мові,показує, як 
цілеспрямована діяльність у цьому напрямку 
сприяє самопізнанню і самооцінці курсантів.  

Мотив, на думку С. В. Сінкевича, являє 
собою складне поєднання рушійних сил 
поведінки людини, що виражається у вигляді 
потреб, інтересів, цілей, прагнень, ідеалів та 
ін., які безпосередньо детермінують людську 
діяльність, через яку переломлюються всі 
зовнішні впливи соціального й фізичного 
середовища, які являють собою своєрідне 
активно-дієве відображення дійсності. 
Мотивація – єдина система мотивів у 
складній структурі потреб, цілей, інтересів, 
мотивами діяльності можуть виступати 
реальні предмети, або ідеї, почуття й 
переживання, у чому втілюється потреба 
особистості [11]. Як наслідок, у студентів 
формується життєво часова перспектива, 
ідентифікація з успішною професійною 
моделлю фахівця, уявлення про себе у 
майбутньому в ролі відповідального 
виконавця професійної діяльності [12]. 

Як стверджує І. В. Нікітіна, під час 
навчання у ВНЗ неодноразово відбувається 
корекція професійної мотивації студентів. 
Для педагогічного управління цим процесом 
необхідно активізувати професійне 
самовизначення студентів. З метою 
управління та активізації професійного 
самовизначення студента викладач повинен 
організувати систему психолого-педагогічної 
підтримки цього процесу [14]. 

Метою статті є визначення змісту 
професійного виховання майбутніх офіцерів-
прикордонників у навчально-виховному 
процесі Національної академії Державної 
прикордонної служби України під час 
вивчення основних професійно орієнтованих 
дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Ю.А. 
Демянюк у своєму дослідженні [6] пропонує 
систему основних блоків навчальних 
дисциплін, що формують певні професійно-
важливі якості, а саме військово-
організаторські вміння майбутніх офіцерів-
прикордонниківза фахом «Охорона та захист 
державного кордону на прикладі навчальної 
дисципліни «Управління прикордонним 
підрозділом». У даному дослідженні 
наголошується ,що важливою педагогічною 
умовою формування військово-
організаторських умінь є оптимізація 
підготовки майбутніх офіцерів-
прикордонників у технологічному плані, 
зокрема її змісту, форм, методів і засобів. 
Змістовий компонент оптимізації передбачає 
відбір і побудову навчального матеріалу за 
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основними блоками навчальних дисциплін, 
що формують військово-організаторські 
вміння у курсантів у процесі навчальній 
діяльності, зокрема таких, як «Управління 
прикордонним підрозділом», «Управління 
повсякденною діяльністю прикордонного 
підрозділу», «Психологія», 
«Конфліктологія» [6, с. 56]. 

В. Г.Кельбя показав, що педагогічне 
керівництво формуванням професійно 
важливих якостей курсантів доцільно 
здійснювати за такими взаємопов'язаними 
етапами: 

визначення цілей і завдань керування 
процесом розвитку професійних якостей 
курсантів: нагромадження інформації про 
вихідний рівень інтересу курсантів до професії 
офіцера оперативно-розшукового підрозділу, 
мотиви її вибору, розробка програми дій щодо 
формування професійних якостей; 

розробка технології розвитку 
професійних якостей: аналіз робочих планів і 
програм, визначення інтегративних курсів й 
змісту занять, а також тем для спільного 
комплексного вивчення на заняттях з 
оперативної психології та спеціальних 
дисциплін; 

уточнення шляхів, методів, засобів і форм 
педагогічного керівництва формуванням 
професійних якостей: оцінка матеріально-
технічної бази факультету, психолого-
дидактичного комплексу, забезпечення 
взаємозв'язку з підрозділами та ін.; 

реалізація наміченої програми дій щодо 
формування професійних якостей, її 
коректування, проведення контрольних 
зрізів; 

аналіз результатів діяльності щодо 
формування професійних якостей курсантів, 
визначення рівня їх розвитку, стійкості, дієвості, 
внесення необхідних коректив [15, с.5]. 

Насичення навчальної інформації 
змістом, який розкриває різні професійні 
ситуації, сприяє підвищенню інтересу до 
професії у курсантів, формує професійно 
важливі якості. Однак технологія роботи 
викладача в більшості перерахованих 
досліджень не розглядалася. Крім того, 
предметом уваги викладачів тут виступають, 
як правило, професійно-важливі якості, яких 
недостатньо для професійного виховання. 

У ході формуючого експерименту, 
методичні прийоми відпрацьовувалися на 
факультеті охорони та захисту державного 
кордону НАДПСУ в рамках 
вищевикладених концептуальних положень. 
При організації роботи з вивчення курсу 
«Охорона державного кордону 

прикордонним підрозділом» в робочій 
навчальній програмі в кожній темі 
виділялися питання, важливі для 
самопізнання, самооцінки курсантів, 
збагачення їх знань і словникового запасу по 
даній проблемі. Навчальна дисципліна 
викладається на другому році навчання. 
Лекційні та семінарські заняття 
передбачають розгляд чотирьох основних 
тематичних блоків: робота начальника 
відділення інспекторів прикордонної служби 
з управління службою у складі зміни 
прикордонних нарядів; управління службою 
зміни прикордонних нарядів з охорони 
державного кордону в різних фізико-
географічних умовах; управління службовою 
діяльністю відділення дільничних 
інспекторів прикордонної служби; 
управління прикордонним підрозділом по 
виконанню завдань з охорони державного 
кордону на ділянці відповідальності відділу 
прикордонної служби. 

Але найбільші можливості для 
обговорення питань, пов'язаних з 
усвідомленням власних суб'єктних якостей 
існують на практичних та семінарських 
заняттях. На практичному занятті по темі 
«Робота начальника відділення дільничних 
інспекторів з організації службової 
діяльності відділення з охороні державного 
кордону» викладач має можливість 
обговорити з курсантами, який вплив на 
психічні процеси мають цілі, мотиви і досвід 
людини, його установки, властивості 
нервової системи, від чого залежить увага, 
пам'ять, спостережливість фахівця, в яких 
видах діяльності офіцера-прикордонника 
необхідні ці якості, як їх можна розвивати. 

Правильне розуміння міміки, жестів, 
пози співрозмовника, його інтонації - всі ці 
ознаки можуть дати важливу інформацію 
для фахівця і допомагають йому більш 
ефективно будувати своє спілкування в 
процесі вирішення професійних завдань. 

Продовження формуючої роботи 
проводилося при вивченні курсу 
«Управління прикордонним підрозділом». 
Програма формуючого експерименту 
обговорювалася з досвідченими 
викладачами-методистами. Значні 
можливості, з цієї точки зору, є при читанні 
лекцій за темами «Управління відділом 
прикордонної служби» (при розгляді 
питання про ціннісних орієнтаціях 
професіонала), «Охорона державного 
кордону прикордонним загоном», 
«Організація та проведення спеціальних 
заходів на ділянці відділу прикордонної 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 56 

служби" (питання взаємодії в підрозділі), 
«Управління відділом прикордонної 
служби», «Забезпечення оперативно-
службової діяльності відділу прикордонної 
служби», «Професійна підготовка 
прикордонних підрозділів».  

Найбільші можливості в дисципліні 
«Управління прикордонним підрозділом» 
маються при організації практичного заняття по 
темі «Організація спеціальних заходів щодо 
пошуку правопорушників» та «Організація 
служби зміни прикордонних нарядів». На цих 
заняттях проводився ряд діагностичних 
методик, обговорювалися їх результати, 
розглядалося поняття «Образ Я», «Образ 
професіонала», «Образ професії» та їх 
регулюючі функції. У зв'язку із завданнями 
професійного самовдосконалення 
обговорювалися кроки, дії, які необхідно 
зробити для свого професійного зростання. 
Аналізувалися труднощі, з якими стикаються 
курсанти в процесі навчання, їм пропонувалося 
самим знайти способи їх подолання. Особлива 
увага приділялася обговоренню ролі 
самооцінки у процесі професійного розвитку. 
На конкретних прикладах, тематичних роботах 
курсантів розглядалися судження тих, у кого 
оцінка завищена або занижена, а рівень 
намагань не підкріплений свідомим 
плануванням власних дій з професійного 
розвитку і самовдосконалення. 
Обговорювалися шляхи розвитку впевненості в 
собі для курсантів з низькою самооцінкою. 
Крім того, дана ситуація розглядалася у зв'язку з 
завданнями розвитку психолого-педагогічної 
грамотності майбутніх офіцерів-
прикордонників як керівників підрозділів 
охорони державного кордону. Таким чином, в 
рамках робочої навчальної програми науково-
педагогічний склад кафедри тактики 
прикордонної служби має широкі можливості 
для формування і розвитку таких важливих 
елементів самосвідомості, як самопізнання і 
самооцінка, а також для збагачення 
словникового і понятійного запасу курсантів в 
даній галузі знань. 

При всій важливості психолого-
педагогічних знань і вмінь, курс психології 
та педагогіки недостатній для того, щоб в 
належній мірі впливати на розвиток 
курсантів, як суб'єктів майбутньої 
професійної діяльності. У той же час, якщо 
така робота активніше буде проводитися в 
системі професійного виховання, то 
ефективність роботи буде значно вища. 
Координація діяльності викладачів можлива 
при поступовому впровадженні ключових 
професійних компетенцій. Даний напрямок 

роботи ще вимагає свого методичного 
обґрунтування. 

Модель офіцера-прикордонника, 
побудована на виділенні ключових 
компетенцій. Розробка даної моделі 
дозволила розширити і структурувати 
уявлення викладачів і командирів про 
вимоги професії офіцера-прикордонника до 
особистості випускника прикордонного вузу. 
Компетентнісний підхід показує свою 
продуктивність, однак для його реалізації 
потрібно значна дослідницька робота. На 
основі використання навчальних модулів 
компетентнісний підхід частково був 
реалізований на факультеті охорони та 
захисту державного кордону НАДПСУ. 

З цієї точки зору нами розглянуті 
вимоги до основних напрямів роботи з 
персоналом факультету охорони та захисту 
державного кордону: розвиток професійної 
та суспільної самосвідомості майбутніх 
офіцерів-прикордонників; виховання 
інтересу до професії і поваги до її 
представників; формування 
дисциплінованості та відповідального 
ставлення до справи; розвиток 
організаторських і лідерських якостей 
курсантів; надання допомоги в самопізнанні і 
рішенні проблем соціально-професійного 
розвитку; підвищення культурного рівня 
курсантів. 

Ці напрямки роботи відображають 
найважливіші задачі виховання курсантів і 
дозволяють сформувати професійно важливі 
якості майбутніх офіцерів-прикордонників 
при дотриманні таких умов: облік 
діагностичних даних про індивідуальні 
особливості курсантів, їх запити і проблеми 
соціально-професійного розвитку; поєднання 
персоналу факультету ідеєю якості 
професійної освіти та виховання дисципліни 
й відповідальності як найважливіших 
якостей фахівця. 

У практиці роботи з персоналом 
розглянуті напрямки виховання є 
взаємозалежними і взаємопроникними, 
багатофункціональними за своїми 
завданнями. У зв'язку з цим важлива єдність 
вимог усіх суб'єктів виховання, розвиток 
прагнення курсантів до самовиховання і 
самовдосконалення. 

Висновки й напрямок подальшого 
дослідження. Аналіз можливостей 
професійного виховання у навчальному 
процесі НАДПСУ дозволяє стверджувати, 
що пошук шляхів його удосконалювання 
ведеться по різних напрямках, але потрібно 
подальше методичне забезпечення цього 
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процесу, накопичення єдиного банку даних, 
насамперед у сфері розробки виховних 
технологій і методів виховуючого навчання в 

рамках єдиної методології та системи 
професійної підготовки майбутніх офіцерів-
прикордонників. 
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This paper presents the features of professional education of future border guards-officers, in the 
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basic career-oriented disciplines. 
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and enforcement the state border: the development of professional and public awareness of the future border guards-
officers, raising interest in the profession and respect for its members, the formation of self-discipline and a responsible 
attitude to the case, the development of organizational and leadership cadets,, assistance in self-knowledge and solving 
problems of social and professional development, raising the cultural level of cadets. 

In practice, work with staff reviewing the education are interdependent and interpenetrating, 
multifunctional in its goals. In this regard, it is important to the unity of all the requirements of the subjects of 
education, the development aspirations of cadets for self and self-improvement. 
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РЕАЛІЇ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

У статті висвітлені проблеми розвитку студентського самоврядування у ВНЗ України. 
Проаналізовано завдання та повноваження органів студентського самоврядування.  

Ключові слова: студентське самоврядування, органи студентського самоврядування, вищі 
навчальні заклади, статутні положення. 

В статье освещены проблемы развития студенческого самоуправления в вузах Украины. 
Проанализированы задачи и полномочия органов студенческого самоуправления. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, органы студенческого самоуправления, высшие 
учебные заведения, уставные положения. 

Актуальність. Серед важливих напрямів 
реформування системи вищої освіти в Україні 
є розвиток студентського самоврядування. В 
умовах демократизації освіти, гуманізації її 
засад, децентралізації управління вищими 
навчальними закладами дедалі важливішою 
стає спільна діяльність усіх учасників 
навчального процесу у вирішенні як 
повсякденних питань, так і стратегічних 
напрямів розвитку окремої освітньої 
установи. На студентську ініціативу 
покладаються значні надії, пов’язані з 
розв’язанням таких першочергових проблем 
як підвищення якості освіти та подолання 
корупції в лавах освітніх установ. Значення 
студентського самоврядування як важливої 
складової Болонської системи 
усвідомлюється у середовищі професорсько-
викладацьких колективів, адміністрацій ВНЗ, 
у Міністерстві освіти та науки України, які 
говорять про необхідність створити всі умови 
для самоствердження студентів, здійснення 
ними господарювання, забезпечення 
функціонування груп за інтересами, зв’язків із 
закордонною молоддю [1, с.44]. Не менш 
суттєвим є й те, що самі студенти виявляють 
прагнення до перебирання частини 
повноважень у справах управління 
навчальними закладами, забезпечення 
можливості відстоювати свої права та 
влаштування студентського побуту й 
дозвілля.  

Завдяки надзвичайній актуальності тема 
самоорганізації студентів знаходить всебічне 
висвітлення в різних вітчизняних виданнях: 
науково-популярних матеріалах, наукових 
статтях, дисертаційних дослідженнях, 
монографіях, посібниках і підручниках 
(М. Головатий, В. Головенько, Т. Голубицька, 
О. Голубицький, О. Корнієвський, В. Кулик, 
Р. Сопівник, В. Якушик та ін.)  

Мете статті – розкрити основні 
проблеми розвитку студентського 
самоврядуванню у ВНЗ України. 

Виклад основного матеріалу. 
Студентському самоврядуванню за часів 
незалежної України виповнилося понад 10 
років. Та це не означає, що з 1991—1992 
навчального року почав функціонувати новий 
орган самоорганізації студентської молоді. 
Певні традиції студентського самоврядування 
в іншому ідеологічному, проте в подібному 
організаційному оформленні існували ще 
починаючи з 20-х років ХХ ст., коли за 
вказівкою та за підтримки правлячої 
Комуністичної партії було створено 
молодіжне партійне крило — комсомол. 
Головним завданням комсомольської 
організації було ідейне виховання 
студентської молоді в патріотичному дусі на 
засадах марксистсько-ленінської теорії 
всесвітньої революції, яка завершиться 
побудовою «світлого майбутнього» у вигляді 
комунізму. Не буде перебільшенням сказати, 
що така система працювала свого часу досить 
ефективно.  

Прищеплення національної ідеї (в 
радянський період ця ідея чітко 
декларувалася з'їздами ЦК КПРС) наразі не 
актуалізується. Причина цього — в 
українському соціумі національна ідея поки 
що не спрацювала. Спробуємо 
схарактеризувати сучасне студентське 
самоврядування з позицій бажаного і 
дійсного. Для цього варто проаналізувати 
сукупно статути кількох вищих навчальних 
закладів, завдяки чому ми зможемо побачити 
бажане (тобто як насправді повинен діяти 
орган студентського самоврядування, якщо 
він не має декларативного характеру). 

Згідно зі статутними положеннями 
вищих навчальних закладів органи 
студентського самоврядування сприяють 
гармонійному розвитку особистості студента, 
формуванню в нього навичок майбутнього 
організатора, керівника. У своїй діяльності 
кожен орган студентського самоврядування 
керується законодавством (положенням про 
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вищу школу), статутом вищого навчального 
закладу та положенням, затвердженим вищим 
органом студентського самоврядування 
відповідного навчального закладу. Серед 
основних своїх завдань органи студентського 
самоврядування зазначають: 

- забезпечення і захист прав та інтересів 
студентів, зокрема, щодо організації 
навчального процесу; 

- сприяння навчальній, наукові та 
творчій діяльності студентів; 

- сприяння створенню відповідних умов 
для проживання і відпочинку студентів; 

- сприяння діяльності студентських 
гуртків, товариств, об'єднань, клубів за 
інтересами; 

- організацію співробітництва зі 
студентськими спільнотами інших вищих 
навчальних закладів і молодіжними 
організаціями; 

- участь у вирішенні питань 
міжнародного обміну студентами [3]. 

Відповідно до статутних норм 
студентське самоврядування здійснюється на 
рівні студентської групи, факультету, 
гуртожитку, вищого навчального закладу 
загалом. Залежно від контингенту студентів, 
типу та специфіки ВНЗ студентське 
самоврядування може здійснюватися на рівні 
курсу, спеціальності, студентського містечка, 
структурних підрозділів навчального закладу. 
На всіх рівнях студентське самоврядування є 
виборним, і його структурні одиниці 
формуються здебільшого строком на один рік 
шляхом таємного голосування студентів. 

У кожному вищому навчальному закладі 
діє вищий орган студентського 
самоврядування, назва якого визначається 
самим цим органом або статутом конкретного 
ВНЗ (це може бути студентський парламент, 
сенат, рада тощо). Коло повноважень вищого 
органу студентського самоврядування доволі 
широке — він: 

- ухвалює положення про студентське 
самоврядування; 

- обирає виконавчий орган 
студентського самоврядування та контролює 
його роботу або ж реалізує виконавчі функції; 

- обирає до складу вченої ради вищого 
навчального закладу своїх представників, 
число яких коливається від однієї до кількох 
осіб; 

- щороку організовує вибори до органів 
студентського самоврядування різних рівнів; 

- здійснює іншу діяльність (яку в 
статутах здебільшого не вказують) [3]. 

Студентське самоврядування покликане 
також виконувати дорадчу функцію, згідно з 
якою адміністрація вищих навчальних 

закладів приймає рішення з питань, що 
стосуються: 

- виключення студента з вищого 
навчального закладу на підставах, не 
пов'язаних із академічною заборгованістю; 

- встановлення або підвищення 
певному студентові плати за навчання; 

- переведення студента з денної на іншу 
форму навчання; 

- поселення студента в гуртожиток та 
виселення з нього; 

- правил поведінки студентів та правил 
проживання в гуртожитках; 

- звуження соціальних прав студентів 
[2]. 

Неабияке значення в положеннях 
статутів різних вищих навчальних закладів 
має констатація факту, що адміністрація ВНЗ 
зобов'язана сприяти діяльності органів 
студентського самоврядування, забезпечувати 
приміщення для їх роботи, надавати для 
організації виборів студентського 
самоврядування списки студентів та 
приміщення для голосування. 

Не важко переконатися, що в статутних 
програмах студентське самоврядування як 
бажане має вагомі перспективи на подальше 
функціонування і розвиток. Реальна ж 
дійсність для органів студентського 
самоврядування сьогодні виглядає доволі 
непривабливо, хоча в окремих навчальних 
закладах бажане збігається з дійсним. Однак 
таких закладів занадто мало для того, щоб 
говорити про успішний розвиток такої форми 
студентської самоорганізації. Показовим у 
цьому сенсі є той факт, що до розробки 
статутів органів студентського 
самоврядування адміністрація вищих 
навчальних закладів не залучала самих 
студентів — здебільшого такі статути 
приймалися поспіхом на хвилі масового 
перетворення інститутів на університети. 
Відтак більшість прав і повноважень органів 
студентського самоврядування так і 
залишаються лише на папері, тобто мають 
суто декларативний характер. В усіх вищих 
навчальних закладах створено при одному з 
проректорів спеціальну штатну посаду, яка 
займається «координацією», контролем за 
роботою студентського органу. Такі посади є 
в кожному деканаті, часто й у межах кожної 
спеціальності. Така посада є аналогом посади 
комсорга радянських часів. Хоча такий спосіб 
організації роботи нічого негативного в собі 
не несе, однак певна частина повноважень 
студентських органів перетягується на 
користь адміністрації. 

Болюча проблема для більшості вищих 
навчальних закладів — це відсутність 
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власного приміщення, де б могли 
розміститися виконавчі органи студкомів. За 
відсутності таких приміщень дуже важко 
вести поточну роботу серед студентів та ще й 
координувати її. 

Найслабкіше місце в діяльності органів 
студентського самоврядування — 
фінансування, а в більшості випадків його 
відсутність. Виконавчі органи не мають 
бюджету, а свою діяльність здійснюють 
завдяки спонсорській допомозі та іншим 
надходженням, дуже рідко фінанси надходять 
із адміністрації ВНЗ.  

Характерним явищем є й те, що 
студентське самоврядування дуже часто не 
користується авторитетом серед студентів, що 
пов’язано із низьким рівнем 
поінформованості українських студентів 
щодо сутності, значення й можливостей 
студентського самоврядування. У багатьох 
ВНЗ країни переважна більшість студентів 
хіба що чула про нього і сприймає його як 
дещо нереальне й абстраговане. Існує й інша 
ситуація, коли у навчальному закладі наявні 
активісти, що прагнуть змінити стан речей на 
краще, але їм бракує інформації, знань, 
досвіду роботи. Звичайно, за таких умов не 
слід очікувати підвищення рівня 
самосвідомості студентства та прагнення 

подолати перешкоди на шляху створення 
дієвих та впливових органів самоврядування. 
Тому підвищення рівня поінформованості 
стає основою для розв’язання інших 
нагальних проблем. Про існування такої 
організації, в деяких вищих навчальних 
закладах знає 40-60% студентів. 

Наведені дані не слід приміряти до всіх 
вищих навчальних закладів. Адже, є окремі 
приклади діяльності органів студентського 
самоврядування із належним рівнем 
функціонування. Це відбувається завдяки 
самим студентам, а також зацікавленості 
адміністрації навчального закладу. 

Висновок. Розвиток студентського 
самоврядування в Україні характеризується 
зростанням кількості осередків, зміцненням 
зв’язків між організаціями різних рівнів, 
набуттям студентами досвіду 
організаторської роботи, упровадженням 
більш сприятливого законодавства. 
Важливою передумовою розв’язання проблем 
досягнення студентським самоуправлінням 
якісно нового рівня, який би відповідав 
принципам Болонської системи, стає 
залучення позабюджетних коштів 
різноманітних фондів, які сприяють розвитку 
цієї важливої ланки громадянського 
суспільства. 
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problem of the student government. The characteristic set of powers parent body of the student government. It is 
noted that student government intended to fulfill an advisory function, whereby the administration of higher 
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form of education; settlement student in the hostel and check with him; rules and policies in the student 
dormitories, narrowing the social rights of students. 

Study that most of the rights and responsibilities of the student government are purely declarative. The 
executive authorities do not have the budget, exercising its activities through sponsorship, rarely finances come 
from university administration. Student government often does not enjoy credibility among students due to low 
awareness of Ukrainian students to its essence, importance and opportunities. 
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ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ  
ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ І ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА  

АДМІНІСТРАТИВНО - УПРАВЛІНСЬКОМУ РІВНІ 
 
У статті представлено засоби реалізації та контролю забезпечення наступності. Розглянуто 

план проведення бесіди з керівниками, наведено етапи спостереження діяльності керівників, 
презентована теоретична технологічна модель реалізації керівниками організаційно - дидактичних 
засад забезпечення наступності загальноосвітньої профільної школи і вищого навчального закладу. 

Ключові слова: план проведення бесіди; етапи спостереження діяльності керівників, теоретична 
технологічна модель реалізації наступності. 

В статье представлены средства реализации и контроля обеспечения преемственности. 
Рассматривается план проведения беседы с руководителями, приведены этапы наблюдения 
деятельности руководителей, презентована теоретическая технологическая модель реализации 
руководителями организационно - дидактических основ обеспечения преемственности 
общеобразовательной профильной школы и высшего учебного заведения. 

Ключевые слова: план проведения беседы; этапы наблюдения деятельности руководителей; 
теоретическая технологическая модель реализации преемственности. 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді її зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 
У статті наступність як загально педагогічна 
категорія розуміється у сенсі спрямованості 
на забезпечення взаємоузгодженості, 
взаємозв’язку та розвитку суміжних ланок, 
рівнів і етапів освіти й допрофесійної та 
професійної підготовки, оскільки вона 
забезпечує їхній подальший поступовий 
розвиток та ефективність. Зміст наступності 
як педагогічної категорії виявляється в 
реалізації принципу наступності, 
закономірностей та спадкоємних зв’язків у її 
забезпеченні всіма суб’єктами взаємодії 
профільної школи і вищого навчального 
закладу з метою динамічного розвитку 
освітнього процесу. Ми вважаємо, що 
вагомим чинником досягнення якості є 
цілеспрямоване забезпечення наступності 
старшої профільної школи і вищого 
навчального закладу, перш за все, на 
адміністративно - управлінському рівні через 
діяльність керівників щодо організації 
навчально - виховного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Аналіз наукових 
досліджень і практики освіти показує, що 
ідея старшої профільної школи знаходить 
розуміння та підтримку в педагогічному 
середовищі школи і вищого навчального 

закладу завдяки її певним перевагам. 
Сьогодні соціальним замовленням для 
формування профілів навчання в ліцеях 
виступають факультети університету за 
результатами маркетингових досліджень 
освітніх потреб, бажань потенційних 
ліцеїстів та їхніх батьків [3, с. 165]. В нових 
умовах керівник профільної школи і вищого 
навчального закладу є лідер, здатний 
згрупувати, об’єднати колектив однодумців, 
створити умови для стратегічних дій і 
забезпечити плюралізм у тактиці [3, с. 167]. 
До того ж слід ураховувати необхідність та 
складність динамічних змін у наступності 
традиційної методології організаційної 
діяльності керівників вищої школи і нової 
методології у сучасній парадигмі [1; 2; 4; 5]. 
Нова парадигма освіти породила також 
відповідні методологічні, теоретичні, 
методичні та організаційно – технологічні 
проблеми, які необхідно розв’язати. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття. Аналіз 
науково - методичної літератури у руслі 
проблеми, що розглядається у статті показав 
– означених вище засобів реалізації та 
контролю забезпечення наступності 
профільної школи і вищого навчального 
закладу в діяльності керівників цих 
навчальних закладів розроблено не було. 

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Головним завданням нашої 
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роботи вважаємо розгляд плану проведення 
бесіди з керівниками, етапів спостереження 
їхньої діяльності, а також теоретичної 
технологічної моделі реалізації керівниками 
організаційно - дидактичних засад 
забезпечення наступності загальноосвітньої 
профільної школи і вищого навчального 
закладу. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Важливим внеском в розвиток методики і 
методології наступності профільної школи і 
вищого навчального закладу у нашому 
дослідженні вважаємо наступні засоби: 

 I.План проведення бесіди з керівниками 
(за компонентами і механізмами динаміки 
забезпечення наступності) 

1.Роль і характер вашої взаємодії в 
організації забезпечення наступності 
профільної школи і вищого навчального 
закладу. 

2.Ваші дії у змісті організації власної 
діяльності, вчителів і викладачів 
професорсько-викладацького складу, 
навчальної діяльності старшокласників 
шляхом порівняння цілей і завдань, аналізу 
змісту, врахування можливостей форм, 
методів, засобів діяльності. 

3.Ваші дії у формах власної діяльності 
та вчителів і викладачів, старшокласників як 
майбутніх студентів шляхом планування та 
проведення заходів, самоврядування 
учнівської молоді. 

4.Ваші дії у виборі методів організації 
власної діяльності та впливів на педагогічну 
діяльність учителів і викладачів, навчальну 
діяльність старшокласників. 

5.Визначення особливостей проведення 
моніторингу забезпечення наступності на 
етапі взаємодії. 

6.Шляхи підсилення вашої взаємодії у 
забезпеченні наступності профільної школи і 
вищого навчального закладу. 

7.Основні механізми підсилення змісту 
вашої діяльності, вчителів і викладачів, 
старшокласників. 

8.Основні механізми підсилення форм 
організації вашої діяльності, учителів і 
викладачів та старшокласників. 

9.Ваші дії з підсилення ефективності 
методів організації власної діяльності, 
вчителів і викладачів, навчальної діяльності 
старшокласників. 

10.Особливості проведення моніторингу 
забезпечення наступності на етапі 
консолідації. 

11. Зміст місії вашого навчального 
закладу та її завдання. 

12. Особливості проведення 
моніторингу забезпечення наступності у 
реалізації місії. 

13. Запровадження стратегій у 
технологіях реалізації змісту вашої 
діяльності, учителів і викладачів, 
старшокласників. 

14. Запровадження стратегій у 
технологіях реалізації форм вашої роботи, 
учителів і викладачів, навчальної діяльності 
старшокласників. 

15. Запровадження стратегій у 
технологіях реалізації методів вашої роботи, 
учителів і викладачів, навчальної діяльності 
старшокласників. 

16. Особливості проведення 
моніторингу забезпечення наступності у 
реалізації стратегій. 

II.Етапи спостереження організаційно – 
управлінської діяльності керівників. 

1.Визначення мети спостереження 
(управління забезпеченням наступності 
профільної школи і вищого навчального 
закладу керівниками у навчально-виховному 
процесі). 

2.Вибір об’єкта дослідження 
(директори, заступники директорів 
профільних шкіл, ректори, проректори, 
декани, завідувачі кафедрами вищих 
навчальних закладів). 

3.Уточнення предмета дослідження 
(функції управлінського циклу). 

4.Планування ситуацій спостереження 
(повсякденна організаційна робота, 
проведення педагогічних нарад, Учених рад, 
засідань деканатів і кафедр та ін.). 

5.Вибір способів спостереження 
(відкрите). 

6.Встановлення терміну спостереження 
(періодичне). 

7.Вибір способів запису матеріалу, що 
досліджується. 

8.Проведення спостереження за 
виявленням умінь управління забезпеченням 
наступності профільної школи і вищого 
навчального закладу керівниками: прийняти 
управлінське рішення (визначити мету, 
знаходити зв’язки між наявним та бажаним, 
вибирати альтернативи); розподіляти 
повноваження, делегувати їх, ділитися 
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правами, розподіляти роботу і завдання за 
наявних ресурсів часу, ураховувати 
кваліфікацію, компетенції і повноваження 
підлеглих працівників; фінансово-
економічне управління (створення 
сприятливих фінансових умов, пошук 
шляхів альтернативного фінансування, 
економічне обґрунтування інноваційної 
діяльності); використання інформації: 
фіксуються й інтерпретуються результати 
вивчення індивідуальних портфоліо 
старшокласників, висвітлюються досягнення 
в навчальній та науково-дослідній 
діяльності, узагальнюється інформація про 
ефективність реалізованих управлінських 
рішень; зовнішня презентація: система 
взаємної презентації особистісного доробку 
всіх суб’єктів взаємодії, спільні науково-
практичні конференції, професійні майстер-
класи, Дні науки, випуск друкованої 
продукції тощо; підприємливість в освіті, 
збут продукції та надання освітніх послуг 
(роль керівника як підприємця й 
реформатора в освіті, проведення 
інноваційних змін, створення програми 
індивідуальної освітньої траєкторії 
старшокласників). 

9. Оброблення й інтерпретація 
отриманої інформації. 

 III.Теоретична технологічна модель 
реалізації керівниками організаційно - 
дидактичних засад забезпечення наступності 
загальноосвітньої профільної школи і 
вищого навчального закладу. 

Структура процесу розгортання 
керівниками наступності профільної школи і 
вищого навчального закладу на 
адміністративно - управлінському рівні). 

1. Реалізація вимог та основ: 
демократизації управління в педагогічній 
системі профільної школи; впровадження 
технологій управлінської діяльності 
керівників профільної школи і вищого 
навчального закладу; реалізація положень 
Болонської декларації, що передбачає ряд 
заходів, серед яких важливе місце займає 
впровадження в систему вищої освіти 
Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЕСТS); реалізація провідних документів 
модернізації національної освіти України, у 
яких підкреслюється актуальність феномену 
забезпечення наступності профільної школи 
і вищого навчального закладу, що сьогодні 
стає предметом обговорення нової 
методології, створення нового науково-

теоретичного обґрунтування забезпечення 
наступності профільної школи і вищого 
навчального закладу, впровадження 
сучасних підходів та технологічного її 
забезпечення в організаційній діяльності 
керівників; директивних і нормативних 
документів, аналізу передової практики 
роботи профільних шкіл та вищих 
навчальних закладів щодо впровадження 
змісту принципів забезпечення наступності 
профільної школи і вищого навчального 
закладу в організаційній діяльності 
керівників (директор, заступники директора 
та ректор, проректори, декани, завідувачі 
кафедр), технологічної моделі реалізації 
забезпечення наступності.  

Сучасні реалії в системі профільного 
навчання та вищої освіти потребують 
якісного осмислення й інноваційного 
запровадження прогресивних тенденцій у 
сферу педагогічної практики. Організаційно 
- дидактичне забезпечення наступності слід 
розглядати, як системне оволодіння 
керівниками профільної школи і вищого 
навчального закладу організаційно-
управлінськими функціями. 

2. Реалізація принципів забезпечення 
наступності профільної школи і вищого 
навчального закладу, що регламентують 
організаційно – управлінському діяльність 
керівників щодо розвитку педагогічної 
системи цих навчальних закладів: 

- принцип взаємодії означає, що 
керівникам профільної школи і вищого 
навчального закладу необхідно 
організовувати взаємозв’язок, взаємну 
підтримку всіх суб’єктів навчально-
виховного процесу; 

- принцип консолідації діяльності 
означає спеціальну спрямованість взаємодії 
керівників на забезпечення подальшого 
поступового розвитку цілей, завдань, змісту, 
форм, методів, засобів організації навчально-
виховного процесу у вимогах реформування 
профільної школи і вищого навчального 
закладу, модернізації освітнього процесу та 
науково-технічного прогресу; 

- принцип концептуальної 
спрямованості (визначення місії). Він 
потребує визначення керівниками 
профільної школи і вищого навчального 
закладу призначення, особливої ролі або 
відповідального завдання, переваг цих 
навчальних закладів, тобто їх місій; 
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- принцип визначення стратегій 
розвитку профільної школи і вищого 
навчального закладу. Потребує виділення 
керівниками цілей і змісту технологічного 
забезпечення наступності навчально-
виховного процесу профільної школи і 
вищого навчального закладу; 

- принцип взаємного узгодження цілей, 
завдань, змісту навчальних планів, програм, 
методів, засобів, форм організації навчально-
виховного процесу згідно з профілями 
школи та відповідними факультетами 
вищого навчального закладу. 

3. Реалізація міри та характеру прояву 
закономірних зв’язків і залежностей: 

- у взаємодії:  
а) закономірність: адекватна та 

цілеспрямована організація процесу 
взаємодії керівників, учителів, викладачів, 
старшокласників (профільної школи і 
вищого навчального закладу) виступає як 
об’єктивно необхідний зв'язок у забезпеченні 
наступності між суміжними етапами освіти;  

б) правило (керівникам профільної 
школи і вищого навчального закладу 
необхідно вибирати цілі, завдання, зміст, 
упроваджувати у своїй діяльності форми, 
методи, засоби, що спрямовані на взаємну 
підтримку діяльності всіх суб’єктів 
профільної школи і вищого навчального 
закладу);  

в) закономірність (збільшення напрямів 
взаємодії у діяльності керівників, учителів, 
викладачів, старшокласників надає більше 
можливостей для ефективного забезпечення 
наступності профільної школи і вищого 
навчального закладу в навчально-виховному 
процесі);  

д) правило (керівникам профільної 
школи і вищого навчального закладу 
необхідно планувати і реалізувати всі вагомі 
напрямки взаємодії суб’єктів навчально-
виховного процесу); 

- у консолідації:  
а) закономірність (якість забезпечення 

наступності навчально-виховного процесу 
профільної школи і вищого навчального 
закладу значно підвищується в спільній 
(консолідованій) діяльності його суб’єктів);  

б) правило (керівникам-менеджерам 
необхідно постійно коригувати цілі, 
завдання, зміст та форми, методи, засоби 
щодо спрямування на об’єднання зусиль 
учителів, викладачів, старшокласників у 
навчально-виховному процесі);  

в) закономірність (якість забезпечення 
наступності навчально-виховного процесу 
профільної школи і вищого навчального 
закладу прямо пропорційно залежить від 
обраних керівниками-менеджерами методів, 
засобів, форм консолідації суб’єктів 
навчально-виховного процесу профільної 
школи і вищого навчального закладу);  

д) правило (керівникам-менеджерам 
необхідно постійно оновлювати механізми 
об’єднання діяльності суб’єктів забезпечення 
наступності профільної школи і вищого 
навчального закладу); 

- у визначенні місії:  
а) закономірність (процес забезпечення 

наступності профільної школи і вищого 
навчального закладу набуває характерних 
рис розвитку лише за наявності чітко 
визначених бажаних прогностичних 
орієнтирів, сутність яких відбивається в 
місіях цих навчальних закладів);  

б) правило (керівникам-лідерам 
профільної школи і вищого навчального 
закладу необхідно постійно аналізувати 
освітні потреби, побажання та професійні 
пріоритети старшокласників, як майбутніх 
студентів, для визначення змісту місій і 
слідкувати за його своєчасною корекцією);  

в) закономірність (ефективність 
управління процесом забезпечення 
наступності зумовлена чіткістю й 
змістовністю визначення місії профільної 
школи і вищого навчального закладу та 
стратегічних орієнтирів її реалізації); 

д) правило (керівникам-лідерам 
профільної школи і вищого навчального 
закладу необхідно постійно уточнювати 
компоненти змісту діяльності в ході 
реалізації визначених місій у змінюваних 
умовах); 

- у стратегічному підході:  
а) закономірність (ефективність 

забезпечення наступності профільної школи 
і вищого навчального закладу на 
стратегічному рівні залежить від 
управлінської компетентності їх керівників);  

б) правило (керівникам-реформаторам 
профільної школи і вищого навчального 
закладу необхідно своєчасно опановувати 
новітні стратегії організації навчально-
виховного процесу);  

в) закономірність (ефективність 
виконавської діяльності з реалізації 
управлінської стратегії залежить від 
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узгодженості дій суб’єктів на всіх рівнях 
взаємодії);  

д) правило (керівникам-реформаторам 
необхідно постійно приділяти увагу 
питанням взаємодії щодо реалізації 
стратегічних орієнтирів у наступності 
профільної і подальшої професійної 
підготовки); 

- у взаємному узгодженні цілей, завдань, 
змісту навчальних планів, програм, методів, 
засобів, форм організації навчально-
виховного процесу:  

а) закономірність (ефективне 
забезпечення наступності навчально-
виховного процесу досягається за умови 
застосування системно-цілісного підходу в 
єдності структурних і функціональних 
зв’язків діючої педагогічної системи);  

б) правило (керівникам різного рангу 
необхідно у своїй діяльності постійно 
коригувати й зміцнювати систему 
утворюваних зв’язків);  

в) закономірність (якість і ефективність 
забезпечення наступності профільної школи 
і вищого навчального закладу залежить від 
якості прогностичної діяльності щодо 
визначення цілей і задач у комплексі, змісту 
методів і форм організації навчально-
виховного процесу, його матеріальної, 
інформаційної і фінансової підтримки);  

д) правило (керівникам різного рангу 
для прийняття ефективного рішення 
необхідно оволодівати уміннями 
прогнозувати цілі на високому рівні). 

4. Реалізація компонентів і механізмів 
забезпечення динаміки наступності у 
поступово-перспективному запровадженні 
взаємодії, консолідації, місії, стратегії: 

- зіставлення керівниками цілей і 
завдань змісту організації своєї діяльності та 
керівництва діяльністю вчителів і 
викладачів, навчальною діяльністю 
старшокласників, що супроводжується 
порівнянням цілей і завдань цієї діяльності, 
аналізом її змісту, врахуванням можливостей 
форм, методів, засобів діяльності, статусу 
особистості старшокласника – майбутнього 
студента; 

- зіставлення керівниками форм 
організації власної діяльності та вчителів і 
викладачів, старшокласників як майбутніх 
студентів, що реалізується у зв’язку 
планування й проведення заходів, 
педагогічних та Вчених рад, у змісті засідань 
деканатів та кафедр, видах роботи учителів 

профільної школи і викладачів вищого 
навчального закладу, у можливостях 
самоврядування старшокласників і 
студентів; 

- зіставлення керівниками методів 
організації своєї діяльності та впливу на 
педагогічну діяльність вчителів і викладачів, 
навчальну діяльність старшокласників, що 
відбувається у виборі методів, прийомів, у 
проведенні моніторингу забезпечення 
наступності та характеризує динаміку 
організації навчально-виховного процесу на 
даному етапі; 

- підсилення взаємозв’язку в дiяльностi 
керівників, учителів і викладачів, 
старшокласників, що відбувається шляхом 
спільного конструювання комплексу цілей і 
завдань, подальшої їх конкретизації у 
відповідних напрямках діяльності, 
врахуванням логіки їх досягнення, 
узгодженням змісту діяльності через 
навчальні плани, програми, їхні базові та 
варіативні частини, в оновленні форм, 
методів, засобів діяльності порівняно з 
традиційними, врахуванням індивідуальних 
особливостей особистості, індивідуального 
змісту допрофесійної і початкової 
професійної підготовки; 

- підвищення ефективності форм 
організації власної діяльності керівниками 
профільної школи і вищого навчального 
закладу, учителів і викладачів, 
старшокласників і студентів шляхом: 
спільних обговорень стану проблеми 
забезпечення наступності на засіданнях 
Вченої ради, деканатів, факультетів, кафедр; 
через участь проректора з наукової роботи, 
професорсько-викладацького складу вищого 
навчального закладу в життєдіяльності 
профільної школи; демократичного 
характеру співпраці учителів і викладачів; 
сумісної діяльнсті старшокласників і 
студентів; 

- урізноманітнення в дiяльностi 
керівникiв методів організації своєї 
діяльності та вчителів і викладачів, що 
виявляється в розробці комплексних програм 
допрофесійної і початкової професійної 
підготовки, моделі фахівця нової формації, 
всебічному вивченні особистості 
старшокласників – майбутніх студентів, 
створенні системи контролю, проведенні 
моніторингу забезпечення наступності тощо; 

- впровадження місії: вона покликана 
підвищити якість педагогічного процесу, 
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будучи за своєю соціально-професійною 
сутністю і значущістю важливим 
компонентом структури організації 
забезпечення наступності профільної школи 
і вищого навчального закладу в діяльності 
керівників шляхом досягнення стабільного 
функціонування цих навчальних закладів; 

- впровадження цілепрогностичного 
компоненту: розробка цільових програм, 
оновленого змісту освіти, індивідуальної 
освітньої траєкторії старшокласників у 
наступності з професійною підготовкою їх як 
студентів; 

- технологічний компонент: реалізація 
управлінської стратегії забезпечення 
наступності через розробку й упровадження 
технологій її реалізації (застосування 
інноваційних форм роботи педагогічних 
нарад, Вченої ради, інтерактивних методів 
проведення навчально-виховного процесу 
профільної школи і вищого навчального 

закладу, ефективних соціально-педагогічних 
форм співпраці учителів і викладачів тощо); 

- контрольно-діагностичний компонент: 
розробка системи моніторингу забезпечення 
наступності, спостереження динаміки 
розвитку особистості старшокласників як 
майбутніх студентів, їх здібностей і нахилів, 
ефективність пропонованих механізмів 
наступності профільної і вищої школи. 

Висновки з дослідження і 
перспективи подальших пошуків у 
даному напрямку. Наведені в роботі засоби 
реалізації та контролю забезпечення 
наступності профільної школи (ліцею) і 
вищого навчального закладу на 
адміністративно - управлінському рівні 
утворюють вихідну базу для подальших 
досліджень засобів забезпечення наступності 
інших профільних шкіл із вищими 
навчальними закладами відповідного 
спрямування. 
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In the article the plan for the conversation with the leaders, observation phase of leader’s activity, the 
theoretical model for the implementation process by the leaders organizational and didactic basis - to ensure 
continuity of teaching basics of general profile school and higher education establishment are shown. 
Emphasized that an important factor in achieving quality acts to ensure continuity of these institutions in the 
activities of the leaders of the organization of training process. Today the head of specialized schools and higher 
education establishments should be the leader, able to provide collective of confederates, create conditions for 
the implementation of strategic goals. To consider changes in the teaching of traditional organized succession of 
managers of higher education and the new methodology of the modern paradigm, this caused new problems to 
be solved. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ВИХОВАНЦІВ 
ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 
У статті здійснено ретроспективний аналіз досвіду організації військового часу вихованців 

військових навчальних закладів Російської імперії. 
Ключові слова: вільний час, структура вільного часу, зміст вільного часу, культурно-дозвіллєва 

діяльність. 
В статье осуществлен ретроспективный анализ опыта организации свободного времени 

воспитанников военных учебных заведений Российской империи. 
Ключевые слова: свободное время, структура свободного времени, содержание свободного 

времени, культурно-досуговая деятельность. 
Постановка проблеми. Головним 

завданням сучасного вищого військового 
навчального закладу є підготовка військових 
фахівців-професіоналів широкого профілю, які 
відповідали б потребам військ. Формування 
офіцера-професіонала відбувається не лише в 
просторі службового часу курсанта, а й під час 
організації його культурно-дозвіллєвої 
діяльності, яка є змістом вільного часу. 
Сьогодні офіцери-вихователі сучасних 
українських вищих військових навчальних 
закладів активно використовують досвід 
організації вільного часу вихованців військових 
навчальних закладів Російської імперії та 
Радянського Союзу сьогодні. 

Аналіз досліджень. Зазначимо, що 
особливості організації навчального часу у 
вищому військовому навчальному закладі та 
різноманітні аспекти формування особистості 
курсанта є предметом досліджень багатьох 
науковців, зокрема С.П. Балашової, 
О.О. Безносюка Н.М. Генералової, Л.А. Глови, 
Г.Р. Дубровинського, Н.Ю. Дудніка, 
С.М. Єрмака, Є.Г. Канарського, Н.Г. Карпунової, 
О.І. Ковнір, Н.М. Мась, В.С. Полюка, 
Ю.П. Сергієнка, І.О. Хорєва, І.І. Юрас, 
В.В. Ягупова та інших. Такі науковці як 
І.М. Назаренко, С.Д. Цюлюпа, І.В. Сергета, 
О.М. Петровський, Н.Б. Путіловська, І.В. Корсун, 
Н.Б. Бабенко, І.В. Петрова, вивчали особливості 
змістовної організації вільного часу окремих 
соціальних груп. 

Нажаль сьогодні історичні передумови та 
проблемні питання організації вільного часу 
сучасної курсантської молоді вивчені 
недостатньо. У своїй статті ми спробуємо 
заповнити цю прогалину, дослідивши досвід 
організації вільного часу вихованців військових 
навчальних закладів Російської імперії. 

Метою статті є з’ясування історичних та 
соціально-педагогічних аспектів організації 
вільного часу вихованців військових 
навчальних закладів Російської імперії. 

Зауважимо, що перші військові навчальні 
заклади на території Росії з’явились після 

військових реформ Петра І. Створена в 
результаті цих реформ чисельна регулярна 
армія потребувала значної кількості 
представників командного складу – офіцерів-
професіоналів. Задля реалізації цього завдання 
Петро І створив артилерійські й інженерні 
школи, де було започатковано підготовку 
офіцерського корпусу. 

Аналіз матеріалів з історії військової освіти й 
артилерійського управління Росії дає підстави для 
визначення індивідуального характеру системи 
теоретичної і практичної підготовки кожного 
офіцера. Так, відомий російський дослідник 
історії становлення та розвитку російських 
військових навчальних закладів Н. Бранденбург 
зазначав, що індивідуальний характер організації 
соціального часу вихованців артилерійських та 
інженерних шкіл обумовлював індивідуальну 
підготовку та доволі нерегулярний випуск 
офіцерів з інженерної або артилерійської школи. 
Саме такі обставини зумовлювали 
індивідуальний характер структури та 
змістовного наповнення структурних елементів, 
не тільки соціального, а й вільного часу 
вихованців перших військових шкіл. 

Однак, розуміючи, що така організація 
соціального часу та простору вихованців 
неспроможна забезпечити необхідну для армії 
кількість офіцерів [1, с. 241; 2, с. 657], 
керівництво військового відомства ініціювало у 
1731 році створення на базі цих шкіл більш 
досконалого військового навчального закладу – 
Сухопутного Кадетського корпусу. Зауважимо, 
що на території Російської імперії на кінець ХІХ 
століття функціонувала розгалужена система 
військових навчальних закладів, до якої 
входило 28 кадетських корпусів, 21 юнкерське 
училище, 16 піхотних училищ, два 
кавалерійські і три козачі [13, с. 133–140]. 

Реорганізація військових навчальних 
закладів сприяла оптимізації структури 
соціального часу його вихованців. Так, набуття 
соціальним часом виразної структури зумовило 
появу чітко окреслених структурних елементів 
– часу навчальної діяльності та часу культурно-
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дозвіллєвої діяльності. Таку організацію 
життєдіяльності мали вихованці всіх військових 
навчальних закладів Російської імперії. Чітко 
визначені терміни підготовки, розподіл 
соціального часу за роками та семестрами 
навчання модернізували весь навчально-
виховний процес [12, с. 77]. 

Зазначимо, що життєдіяльність вихованців 
Сухопутного Кадетського корпусу 
регламентувалась розпорядком дня, яким було 
передбачено часові обсяги навчальної, 
побутової і культурно-дозвіллєвої діяльності 
вихованців. Як зазначає укладач збірника 
відомостей про військові навчальні заклади 
Росії Н. Мельницький, розпорядок дня кадета 
Сухопутного Кадетського корпусу 
характеризував взаємозв’язок вільного та 
навчального часу, а структура та змістовне 
наповнення вільного часу визначались 
характером навчальної діяльності. На початку 
існування Сухопутного Кадетського корпусу 
змістовне наповнення навчального часу його 
вихованців становили лише екзерсисії, тобто 
стройові вправи та вправи з володіння 
вогнепальною зброєю, які відбувались під 
керівництвом викладача. Пізніше, у 1732 році в 
корпусі було відкрито класи, що отримали 
назву Лицарської Академії, і зміст навчального 
часу доповнився вивченням різних наук. 

У розпорядку дня кадетів Сухопутного 
Кадетського корпусу вільним від навчальних 
занять був час з дванадцятої до чотирнадцятої 
години. Однак керівництво корпусу 
рекомендувало своїм вихованцям заповнити ці 
дві години самостійними заняттями 
екзерсисіями та вивченням різних наук. 

Окрім щоденних вільних від обов’язкових 
занять двох годин, кадети мали досить великий 
блок вільного часу у недільні та святкові дні. 
Змістовне наповнення такого значного обсягу 
вільного часу кадетів становили відвідування 
церкви та різноманітних культурно-дозвіллєвих 
закладів поза межами навчального закладу. Так, 
Н. Мельницький зазначає, що у вихідні та 
святкові дні кадети “ходили парадом до церкви, 
а після закінчення літургії лише 15–20 надійних 
кадетів отримували звільнення з корпусу” 
[7, с. 13–14]. 

Зауважимо, що час кадетів, який не 
заповнений навчальними й іншими 
обов’язковими заняттями, лише умовно можна 
назвати вільним, адже військовий навчальний 
заклад регламентував поведінку своїх 
вихованців під час звільнення у святкові дні. 
Так, кадетам дозволялось “гуляти біля 
балаганів, але не змішуватись із юрбою чорного 
люду, який збирався біля каруселі; в цирк і 
балагани входити в супроводі родичів або 
знайомих, у яких вони знаходяться у звільненні; 

в театрах бути лише в ложах з родичами чи 
офіцерами військово-навчальних закладів; 
їздити верхи дозволяється лише за містом та в 
манежі; здійснювати прогулянки по воді з 
родичами. Заборонялось у будь-якому разі: 
перебуваючи в театрі, входити у крісла, в 
партер, на балкони та галереї; бути присутніми 
на концертах, які даються в публічних місцях, 
та відвідувати публічні бали і маскаради; 
купатись у річках, озерах і ставках, та їздити 
одному по воді, за винятком, встановлених 
переправ” [8, с. 85–90]. 

Як ми бачимо, правила поведінки кадетів 
під час звільнення з корпусу швидше нагадують 
правила безпеки, проте вони дають змогу 
зробити висновок щодо змістовного 
наповнення вільного часу вихованців 
військових навчальних закладів першої 
половини ХVІІІ століття. 

Однак, у 1766 році, із введенням нового 
статуту Сухопутного Кадетського корпусу, 
надання звільнення кадетам було суттєво 
обмежено на тій підставі, що “часте 
спілкування з простими людьми досить 
шкідливе, адже під час виховання юнаки мають 
безперервно спостерігати лише ті приклади 
добродіяння, які їм спеціально подаються”, 
саме в стінах корпусу. Проте кадетам 
дозволялись побачення з рідними на території 
самого корпусу у визначені години (переважно 
у неділю) та за присутності корпусного 
начальства [7, с. 65]. 

Таким чином, великий обсяг вільного часу 
кадетів, який вони мали у вихідні та святкові 
дні, зі сфери їх особистого регулювання 
перейшов у сферу соціального регулювання 
військового навчального закладу. З метою 
творчого розвитку вихованців у Сухопутному 
Кадетському корпусі було засновано спілку 
любителів російської словесності, членами якої 
були кадети, схильні до літературної творчості. 
На зборах спілки вихованці кадетського 
корпусу демонстрували результати своєї 
творчої літературної, поетичної, акторської 
діяльності – читали свої твори та переклади, 
інсценували власні п’єси [8, с. 31]. 

Про особливу увагу держави до організації 
та змістовного наповнення вільного часу 
вихованців кадетських корпусів і до кваліфікації 
організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності 
свідчать накази та розпорядження по військових 
навчальних закладах, які регламентували роботу 
курсів з організації та проведення позакласних 
занять для осіб з числа вихователів кадетських 
корпусів. Метою таких курсів було надання 
педагогам необхідних “теоретичних відомостей 
та практичних умінь ... для керівництва 
заняттями” у вільний від обов’язкових занять час 
[10, 11]. 
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На цих курсах, відповідно до “Загальної 
програми позакласних занять в кадетських 
корпусах”, викладали “теорію фізичних вправ, 
фехтування, плавання, ручної праці, танців, 
співів і музики”, опанування яких давало змогу 
викладацькому складу більш ефективно 
організовувати культурно-дозвіллєву діяльність 
вихованців у просторі вільного часу. Зазначена 
програма складалась з чотирьох розділів: 
“А. Стройове навчання та воєнно-підготовчі 
заняття; Б. Фізичні вправи; В. Співи та музика; 
Г. Ручна праця”. 

Перший розділ програми “Стройове 
навчання та воєнно-підготовчі заняття” було 
присвячено організації та проведенню 
навчальних заходів щодо формування 
військово-професійної майстерності, які 
доцільно віднести до змісту навчального часу. 

Суттєво розширяє уявлення про змістовне 
наповнення вільного часу кадетів другий розділ 
програми “Фізичні вправи”. Так, зокрема, 
визначалось, що гімнастика, рухливі ігри, 
фехтування, плавання та танці сприяють 
“формуванню вільних, спритних і красивих 
рухів”. Цей розділ програми позакласних занять 
передбачав також опанування кадетами “вправ, 
які є складовими частинами танців”. 
Програмою було передбачено також 
оволодіння “танцями освітніми та світськими”. 

Формування “елементарних знань з теорії 
музики”, навчання “хоровому співу, співу в 
церковному хорі, грі на музичних інструментах” у 
вільний від обов’язкових занять час – це завдання, 
які поставлені перед викладацьким складом у 
третьому розділі програми позакласних занять 
“Співи та музика”. 

Не дивлячись на те, що кадетський корпус 
– це закритий навчальний заклад, центр 
виховання еліти офіцерського корпусу, де 
навчались та виховувались виключно діти 
дворян [9, с. 38–39] четвертий розділ програми 
позакласних занять “Ручна праця” мав на меті 
ознайомити кадетів “з азами слюсарного та 
токарного ремесла, холодної обробки металу; з 
основами картонажної роботи, ліпленню та 
формовці” [4, с. 125]. 

Отже, вищезазначене дає нам підстави для 
визначення у структурі вільного часу 
вихованців кадетських корпусів трьох 
елементів – часу спортивної діяльності, часу 
творчої діяльності та часу фізичної трудової 
діяльності. Змістовне наповнення першого 
структурного елементу становили такі форми 
культурно-дозвіллєвої діяльності: фехтування, 
плавання, рухливі ігри, танці, піші, водні та 
кінні прогулянки. Змістовне наповнення 
другого елементу структури вільного часу 
визначалось музичними заняттями, співами, 
танцями; літературною та театральною 

творчістю. Змістовне наповнення третього 
елементу становила ручна праця (слюсарна, 
токарна справа, холодна обробка металу, 
картонажна робота, ліплення формовка), яка 
розглядалась як елемент культурно-дозвіллєвої 
діяльності кадетів. Час спортивної діяльності, 
час творчої діяльності та час фізичної трудової 
діяльності кадетів кадетських корпусів 
Російської імперії характеризувались 
оздоровчою, розвиваючою, творчою, 
рекреаційною та гедоністичною 
функціональною спрямованістю. 

Як зазначалось, життєдіяльність 
військових навчальних закладів, як і армії в 
цілому, регламентувалась військовими 
статутами. Так, статут військових навчальних 
закладів був “головною підставою для всього 
подальшого законодавства щодо військових 
навчальних закладів”. Цей документ визначав 
діяльність вихованців і вихователів у 
соціальному часі та просторі. У статуті було 
викладено детальні правила загального, для всіх 
кадетських корпусів, “устрою, ... фізичного та 
морального виховання, розумової освіти”, 
статут також чітко визначав обов’язки всіх 
корпусних чинів щодо організації навчально-
виховної роботи та господарювання [6, с. 63]. 

Зокрема, у статуті Сухопутного 
Кадетського корпусу зазначено, що внутрішній 
розпорядок у закладі має “відвертати кадетів від 
лінощів, привчати їх до догляду за собою і не 
розвивати у юнаків шкідливих уявлень та 
страху, які важко подолати”. Соціальна сутність 
вільних від обов’язкових занять годин полягала 
у відносній свободі вибору занять у просторі 
вільного часу, адже “... ігри та прогулянки 
повинні йти на користь і бути розвагою з 
наданням благопристойної свободи вибору 
розваг, відповідно до віку кадетів, але так, щоб 
вони не були обов’язковими” [5, с. 51–53]. 

Зауважимо, що розглянуті нами 
нормативно-правові документи, які 
регламентують організацію вільного часу 
кадетів, визначають зміст роботи організаторів 
позакласної роботи та визначають змістовне 
наповнення вільного часу вихованців 
кадетських корпусів Російської імперії, – є 
свідченням процесу інституціоналізації 
вільного часу. 

Про ефективність організації вільного часу 
та культурно-дозвіллєвої діяльності вихованців 
військово-навчальних закладів Російської 
імперії свідчить ціла плеяда видатних діячів 
культури науки та техніки Росії ХІХ – початку 
ХХ століття, які отримали освіту в кадетських 
корпусах. Так, серед їх випускників були 38 
письменників, 15 композиторів, 13 поетів, шість 
художників, чотири музиканти, 25 членів 
Академії наук, 30 істориків, чотири сходознавці, 
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сім хіміків, два філософи, 14 винахідників 
[3, с. 145] 

Професорсько-викладацький і виховний 
склад кадетських корпусів створював необхідні 
умови для розуміння кадетами, що досягти 
значних результатів у самовдосконаленні вони 
можуть лише завдяки власним зусиллям, 
маючи час і простір для такої діяльності, а тому 
створював необхідні умови для різнобічного 
розвитку вихованців. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна 
зробити такі висновки: 

1. з’ясовано, що структура вільного часу 
вихованців військово-навчальних закладів 
Російської імперії ХVІІІ – початку ХХ століття, 
представлена такими структурними елементами, 
як час спортивної діяльності, час творчої 
діяльності та час фізичної трудової діяльності. 

2. встановлено, що з розвитком 
російського суспільства спостерігається 
поступове змістовно-функціональне 
урізноманітнення вільного часу вихованців 
кадетських корпусів.  

3. визначено, що у період зародження 
системи військової освіти структура вільного 
часу вихованців перших петровських шкіл була 
представлена часом самопідготовки, який 
сприяв розвитку інтелектуальних і фізичних 
здібностей. Змістовне наповнення цього 
структурного елементу вільного часу 
визначалось самонавчанням і самотренуванням. 

4. доведено, що поступовий розвиток 
системи військової освіти, вплив науки, 
культури та техніки на змістовне наповнення та 
функціональну спрямованість культурно-
дозвіллєвої діяльності кадетів кадетських 
корпусів обумовив зміни у структурі вільного 
часу вихованців таких військових навчальних 
закладів. Так, вільний час став простором 
різних видів культурно-дозвіллєвої діяльності 
(творчої, розвиваючої, спортивної, 
розважальної, рекреаційної, гедоністичної), які 
мали розвиваючу, творчу, розважальну, 
спортивну та відновлюючу функціональну 
спрямованість. 
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УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ БАКАЛАВРІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

У статті аналізуються сучасні підходи до розуміння понять «компетентність» і «управлінська 
компетентність», а також обґрунтовуються основні складові управлінської компетентності офіцера 
пожежної безпеки.  

Ключові слова: офіцер пожежної безпеки, компетентність, управлінська компетентність, 
структура.  

В статье анализируются современные подходы к пониманию понятий «компетентность» и 
«управленческая компетентность», а также обосновываются основные составляющие управленческой 
компетентности офицера пожарной безопасности. 

Ключевые слова: офицер пожарной безопасности, компетентность, управленческая 
компетентность, структура. 

Постановка проблеми. Система 
професійної підготовки фахівців Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій 
(ДСНС України) виконує надзвичайно 
важливу функцію в українському 
суспільстві, оскільки на території нашої 
держави наявна достатня кількість 
небезпечного виробництва, мають місце 
передумови техногенних катастроф, а також 
і природні лиха, на жаль, не оминають 
територію України. У зв’язку з цим одним з 
найголовніших завдань цієї системи є 
підготовка всебічно розвинених фахівців з 
надзвичайних ситуацій, формування у них 
основних видів компетентності, формування 
і розвиток суб’єкта екстремально-
професійної діяльності. Підвищені вимоги до 
підготовленості фахівців з надзвичайних 
ситуацій, зокрема, за напрямом “Пожежна 
безпека” вимагають постійного оновлення 
навчально-виховного процесу ВНЗ ДСНС 
України з метою формування основних видів 
їх професійної компетентності, серед яких 
провідне місце посідає управлінська 
компетентність. Актуальність проблеми її 
формування зумовлена тим, що умови 
роботи фахівців ДСНС України вимагають 
сталого, неперервного і стійкого управління, 
що є надійною основою ухвалення ними 
своєчасних управлінських рішень у 
надзвичайних ситуаціях, наприклад, під час 
виникнення пожеж, катастроф, стихійних 
лих, коли йдеться не тільки про оптимальне 
використання матеріальних і фінансових 
ресурсів, а, насамперед, про життя людей. 

Аналіз досліджень за даним 
напрямом. Концепції готовності людини до 
управлінської діяльності обґрунтовані 
Л.М. Карамушкою, О.Г. Романовським та 

діяльності фахівця в особливих умовах 
Г.В. Ложкіним, О.Р. Охременко, 
В.В. Стасюком. Проблему формування і 
розвитку професійної компетентності 
досліджували К.О. Абульханова-Славська, 
А.О. Деркач, Б.Д. Ельконін, 
Ю.Н. Ємельянов, Е.Ф. Зеєр, І.О. Зимня, 
Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, а 
управлінської компетентності – 
Д.І. Дзвінчук, Т.М. Мацевко, В.І. Свистун, 
Т.М. Сорочан. Місце та роль керівника в 
управлінському процесі досліджені 
В.М. Шепелем, В.І. Масловим, 
В.С. Пикельною, С.Г. Молл, 
В.П. Казмиренком, С.Г. Москвичовим.  

Загальнонаукові принципи організації 
навчально-виховного процесу у ВНЗ ДСНС 
України та підготовки фахівців з 
надзвичайних ситуацій досліджували 
О.П. Євсюков, М.М. Козяр, М.С. Коваль, 
В.І. Козлачков, М.І. Нещадим, О.В. Мінаєв, 
О.В. Тімченко, Т.В. Ткаченко та ін.  

Мета статті. Обґрунтування наукових 
підходів до розуміння змісту та структури 
управлінської компетентності майбутніх 
офіцерів пожежної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. 
Практика функціонування системи ДСНС 
України переконливо свідчить, що її 
ефективність безпосередньо залежить від 
управління та його своєчасності, 
оперативності та результативності. Вона 
забезпечується чіткою організацією і 
координацією діяльності всіх структур і 
функціональних органів та підрозділів 
служби, а також тими посадовими особами, 
які здійснюють управлінські функції в 
екстремальних ситуаціях. Водночас, в 
умовах, з одного боку, гуманізації та 
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гуманітаризації суспільних відносин, а з 
іншого – збільшення кількості техногенних 
катастроф і природних лих необхідно 
враховувати різноманітні чинники 
управління соціальними системами, у тому 
числі й ДСНС України з метою своєчасної 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а 
також захисту та збереження здоров’я та 
життя українських громадян як найвищої 
цінності нашої держави. У зв’язку з цим 
необхідні керівники-лідери з високими 
професіональними, фаховими та 
суб’єктними якостями, які можуть швидко 
орієнтуватися в надзвичайних ситуаціях, 
брати відповідальність на себе в 
екстремальних умовах діяльності особового 
складу та підрозділів ДСНС України, 
своєчасно ухвалювати обґрунтовані 
управлінські рішення і наполегливо досягати 
їх реалізації.  

Система підготовки фахівців 
надзвичайних ситуацій у ВНЗ забезпечує 
потреби ДСНС України. Але вона, в 
основному, ґрунтується на наданні слухачам 
певної системи професійних і фахових знань, 
а також формуванні професійно необхідних 
навичок і вмінь. А такий підхід не може в 
повній мірі задовольнити сучасні вимоги до 
фахівців. Метою та результатом професійної 
підготовки фахівця, на думку багатьох 
дослідників і науковців має бути його 
компетентність. Такий підхід має світовий 
характер, який прийнятий також в Україні на 
всіх рівнях освіти. Наприклад, у документах 
ЮНЕСКО окреслюється коло 
компетентностей, яке повинне розглядатися 
усіма як запроектований результат освіти. У 
доповіді міжнародної комісії з освіти 
«Освіта: прихований скарб» Ж. Делор 
сформульовані чотири призначення освіти: 
"Навчити пізнавати, навчити робити, 
навчити жити разом, навчити жити", які, по 
суті, є основними видами компетентності 
особи в суча них умовах [4, с. 29]. 

Виходячи з цього, проблема 
формування управлінської компетентності в 
майбутніх фахівців за напрямом “Пожежна 
безпека” в процесі їх професійної підготовки 
у ВНЗ ДСНС України постає як одна з 
провідних та інтегральних, своєчасне і 
системне розв’язання якої, багато в чому, 
забезпечуватиме їх успішну майбутню 
професійну та фахову діяльність як суб’єктів 
екстремального виду діяльності. У зв’язку з 
цим, на наше тверде переконання, її 

формування є інтегральним показником 
результативності вивчення курсантами 
багатьох навчальних дисциплін, провідними 
серед яких є професійно-орієнтовані 
дисципліни.  

На сьогоднішній день у педагогічній і 
психологічній науках є значні розбіжності в 
розумінні поняття “компетентність”. 
Водночас необхідність обґрунтування 
структури компетентності для кожного 
окремого виду професійної діяльності 
фахівця у поєднанні із загальною 
компетентністю особистості та 
невизначеність критеріїв адекватного 
вимірювання й оцінювання рівнів її 
сформованості є стримуючими чинниками 
введення компетентнісного підходу до 
підготовки фахівців у ВНЗ ДСНС України. 

Зміст поняття «компетентність» в 
польському та українському Словниках 
іноземних мов трактується як «1) 
авторитетність, обізнаність; 2) володіння 
компетенцією», а «компетентний» – як «1) 
правосильний; 2) той, хто знає, володіє 
необхідною інформацією, авторитетний у 
чомусь…» [13, с. 541]; «...правосильний, 
уповноважений до діяльності, до прийняття 
рішення» [17, с. 115], які практично своєю 
сутністю співпадають. Проблема 
компетентності та її формування в майбутніх 
фахівців у процесі їх професійної підготовки 
є предметом дослідження багатьох 
дослідників. Дж. Равен у його зміст вкладає 
специфічну здатність особи, необхідну для 
ефективного виконання конкретної 
діяльності в певній предметній галузі. Ця 
здатність включає як вузькоспеціальні 
знання, особливого роду предметні навички, 
способи мислення, а також розуміння 
відповідальності за свої дії [10]. 

Водночас, аналіз наукової літератури 
показує, що науковці не мають одностайної 
думки щодо визначення цього поняття. 
Зокрема, мають місце такі його визначення: 
це – інтегральна якість особистості фахівця, 
яка проявляється в його загальній здатності 
та готовності до діяльності [12], володіння 
особою, як фахівцем, відповідною 
компетенцією, яка включає також її 
особистісне ставлення до неї й предмету 
діяльності [15], характеристика особи, яка 
виражається в наявності у неї знань, навичок 
і вмінь, яких достатньо для вирішення будь-
якої професійної проблеми [6], це не тільки 
професійні знання, навички і досвід 
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діяльності в певній сфері, але і ставлення до 
справи, позитивні схильності, інтереси і 
прагнення, здатність ефективно 
використовувати знання й уміння в 
професійній діяльності, а також особистісні 
якості для забезпечення необхідного 
результату на конкретному робочому місці у 
даній робочій обстановці [2].  

На основі аналізу психолого-
педагогічної літератури щодо проблеми 
визначення професійної компетентності 
(оскільки управлінська компетентність є її 
складовою) можна виокремити такі її 
характеристики: вона показує якість і рівень 
засвоєння майбутнім фахівцем основних 
видів професійної компетентності у процесі 
фахової підготовки; розглядається у 
процесуальному аспекті, тому відповідно 
має динамічний характер; визначається як 
адекватна орієнтація особи в різних галузях 
її діяльності і відповідно проявляється в 
процесі професійної діяльності фахівця і має 
суб’єктний і діяльнісний характер прояву; 
інтегрально охоплює всі сфери особистості 
фахівця та є необхідною умовою для 
успішної професійної діяльності; 
виявляється у процесі діяльності, а її 
ефективність проявляється в її результатах. 
Остання інтегральна характеристика, на яку 
практично не звертають уваги, це те, що вона 
проявляється у вчинках, діяльності та 
поведінці фахівця як суб’єкта професійної 
діяльності, тобто має суб’єктний характер 
прояву. Хоча суб’єктний аспект 
неусвідомлено підкреслюється багатьма 
авторами та науковцями.  

Під управлінською компетентністю 
фахівця служби цивільного захисту ми 
розуміємо професійну підготовленість 
випускника ВНЗ ДСНС України, основним 
показником та інтегральною 
характеристикою якої є його здатність і 
готовність до управлінської діяльності в 
надзвичайних ситуаціях, а також здатність 
і готовність до управління різноманітними 
процесами та явищами в підрозділах і 
частинах ДСНС, що забезпечує успішну 
реалізацію ним основних управлінських 
компетенцій, а також його творчу 
професійну, фахову та суб’єктну 
самоактуалізацію як суб’єкта управління. 
Ключовими моментами в цьому визначенні є 
такі аспекти: по-перше, це – управлінська 
підготовленість випускника, що відображає 
стан опанування ним системи управлінських 

знань, навичок та вмінь, набуття культури 
екстремального менеджера; по-друге, це 
його здатність і готовність до управління в 
екстремальних умовах діяльності; по-третє, 
це – сформованість у нього провідних 
професійно важливих якостей, які сприяють 
його ефективній управлінській діяльності; 
по-четверте, це – обов’язкова наявність 
суб’єктного аспекту, тобто прояв цієї 
компетентності безпосередньо залежить від 
суб’єктності випускника як управлінця чи 
суб’єкта управління.  

Цілі, завдання і зміст формування 
управлінської компетентності в майбутніх 
управлінців у системі пожежної безпеки ми 
визначаємо шляхом аналізу їх управлінської 
діяльності на первинних посадах. На основі 
вивчення функцій, змісту та особливостей їх 
діяльності можна зробити висновки, що 
професія фахівця пожежної безпеки 
належить до управлінських, оскільки він є 
справжнім менеджером у своєму підрозділі, 
а його управлінську діяльність можна 
назвати кризовим менеджментом чи 
управлінням в екстремальних умовах. 

Для цілеспрямованого формування та 
розвитку управлінської компетентності у 
майбутніх фахівців пожежної безпеки слід 
знати її структуру. Вітчизняні та зарубіжні 
дослідники також займалися цією 
проблемою. 

Цікавим, на нашу думку, є дослідження 
зарубіжних фахівців, які досліджують 
проблему формування компетентності 
управлінців різних рангів. Науковці ФРН 
визначили узагальнену структуру 
компетентності сучасного керівника, яка 
складається з таких складових:  

Стратегічна компетентність, яка 
включає глобальне та водночас системне 
мислення, здатність до бачення, здатність 
вирішувати проблеми, розуміння безпеки 
відносин. 

Соціальна компетентність, до складу 
якої входять такі здатності: працювати в 
міжнародній команді, мотивувати і 
переконувати до навчання і нововведень, 
вирішення конфліктів, а також особиста 
привабливість.  

Функціональна компетентність, 
складовими якої є професійні уміння, тобто 
здатність приймати рішення, ініціативність, 
гнучкість і витривалість у роботі. 

Управлінська компетентність, яка 
включає організаторські здібності та 
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здатності, відповідальність, силу 
переконання, авторитет керівника та його 
поведінку. 

Професійна компетентність, до складу 
якої входить наявність фахової освіти, досвід 
лінійної і групової роботи, робота в 
більшості функціональних областей, 
закордонний досвід роботи, знання 
іноземних мов [1, с.97-98]. 

Аналогічне дослідження було 
проведено й у США [5, с.72-73], в результаті 
якого було визначено 22 якості, якими мають 
володіти керівники різних рангів, а також 
була розроблена модель «Основи 
ефективного лідерства». У цій моделі 
виділені основні якості, які повинні мати всі 
керівники незалежно від посади і характеру 
роботи, яку вони виконують, а також 
встановлений набір управлінських якостей 
для кожної групи керівників, причому 
відповідно до просування по службі і 
перебування на більш високих посадах сфера 
компетентності розширюється.  

Перший рівень компетентності 
визначається здатностями до управління 
різноманітною робочою силою та 
конфліктами, впливу на ведення переговорів, 
формування команди.  

Середній рівень: до першого рівня 
додаються такі здатності: творчого 
мислення, планування та оцінювання, 
орієнтації на клієнта та споживача, 
управлінського контролю та інтеграції, 
фінансового управління та управління 
технологіями.  

Вищий рівень – це здатності перших 
двох рівнів разом із загальним баченням і 
поінформованістю про зовнішнє оточення. 

Усі ці рівні базуються на здатностях 
щодо усної і письмової комунікацій, 
розв’язання проблем, лідерстві, навичках і 
вміннях міжособистісних взаємин, 
самоуправління, гнучкості, рішучості та 
технічній компетентності. 

На думку російських науковців, 
суб’єкти управлінської діяльності чи 
менеджери виконують чотири групи ролей в 
організації, що визначає коло їх компетенцій: 

1) виступають як керівники, формують 
відносини усередині і поза організацією, 
здійснюють мотивацію членів організації на 
досягнення цілей, координують їх зусилля і, 
нарешті, виступають як представники 
організації; 

2) виконують інформаційні ролі, 
реалізуючи які, вони збирають інформацію 
про внутрішнє і зовнішнє середовище, 
поширюють її у вигляді фактів і 
нормативних установок, а також 
роз’яснюють політику й основні цілі 
організації; 

3) приймають та ухвалюють рішення, 
що виражаються в тому, що вони вибирають 
напрямок розвитку організації, вирішують 
проблемні питання розподілу ресурсів, 
здійснюють поточні корегування 
функціонування організації; 

4) підтримують баланс інтересів і 
вирішення конфліктів, тобто вони 
визначають баланс інтересів при розробці 
систем або виконанні операцій у 
«ланцюжках»: власник менеджер − 
виконавець (службовець); розроблювач − 
виробник − посередник − продавець − 
споживач товару [9, с.34]. 

Виходячи з кола цих компетенцій 
можна сформулювати вимоги до їх 
управлінської компетентності. Основні 
вимоги такі: усвідомлення природи 
управлінської праці і процесів менеджменту 
в організації, їх усвідомлення та сприйняття; 
знання посадових і функціональних 
обов'язків менеджера, способів досягнення 
цілей і підвищення ефективності роботи 
організації; здатність використовувати 
сучасні інформаційні технології і засоби 
комунікації, які необхідні в управлінській 
діяльності; володіння мистецтвом керування 
людськими ресурсами; володіння 
мистецтвом налагодження зовнішніх 
зв’язків; здатність до об’єктивного 
самооцінювання; уміння робити правильні 
висновки і постійно підвищувати свою 
кваліфікацію [9; 11; 14; 16].  

Науковці пропонують усю сукупність 
вимог, умінь, здатностей до компетентності 
менеджерів умовно розподілити на дві 
групи. 

Першу групу складають знання, уміння 
та здатності виконувати управлінську 
діяльність. Це – уміння обґрунтовувати і 
приймати рішення у ситуаціях високої 
динамічності і невизначеності, 
використовувати сучасну інформаційну 
технологію, засоби комунікації і зв’язку; 
інформованість з питань розвитку галузі, в 
якій працює підприємство: стан досліджень, 
техніки, технології, конкуренція тощо; 
знайомство з досвідом управлінської 
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діяльності в інших організаціях і галузях; 
здатність керувати ресурсами, планувати і 
прогнозувати роботу організації, володіти 
способами підвищення ефективності 
керування.  

Другу групу складають уміння, якості та 
здатності, які пов’язані з роботою з людьми, 
а також здатність керувати самим собою. Це 
такі якості як високе почуття обов’язку і 
відданість справі; чесність у взаєминах з 
колегами і довіра до партнерів; уміння чітко 
виражати свої думки і переконувати; 
поважне і турботливе ставлення до людей 
незалежно від їх положення в організаційній 
ієрархії; здатність швидко відновлювати свої 
фізичні і моральні сили та критично 
оцінювати власну діяльність [9, с.32]. 

У вітчизняній професійній педагогіці 
проблема управлінської підготовки та 
управлінської компетентності різних 
фахівців відображена в наукових доробках 
Л.М. Карамушки, О.Г. Романовського, В.І. 
Свистун, Т.М. Мацевка та ін., а проблема 
підготовки та психологічного забезпечення 
управлінської діяльності військових 
керівників – Е.С. Алехновича, 
М.С. Корольчука, В.П. Печеніжського, 
А.О. Тихончука, Х.Д. Хаца. Педагогічне 
оцінювання та технології формування 
готовності офіцерів до управлінської 
діяльності досліджені О.В. Бойком, 
М.В. Руденком.  

На основі аналізу їх наукового доробку, 
а також узагальнення результатів власних 
наукових досліджень щодо професійної 
компетентності управлінців можна 
виокремити у них певні загальні риси, 
прояви, характеристики: 

– компетентності, що забезпечують 
ставлення до самого себе як до суб’єкта 
життєдіяльності; 

– компетентності – взаємодію суб’єкта 
управління з іншими людьми – колегами, 
підлеглими, товаришами тощо; 

– компетентності – управлінську 
діяльність суб’єкта управління;  

– наявність розвинених професійно 
важливих якостей, серед яких провідною є 
суб’єктність управлінця. 

Водночас, управління в системі ДСНС 
України, особливо в екстремальних умовах, 
умовах надзвичайних ситуацій має 
притаманні тільки йому певні особливості, 
прояви та характеристики. Взагалі, 
екстремальні ситуації – це такі ситуації, які 

викликаються стресовими впливами і 
переживаються як стан напруженості, 
частіше за все називають екстремальними. 
Це, однозначно, несприятливі для 
життєдіяльності умови, які мають граничні, 
межові, крайні значення тих елементів 
ситуації, що у середніх своїх значеннях 
служать оптимальним робочим фоном, а 
також такі умови, які вимагають мобілізації 
зазвичай усіх резервів організму. 
«Екстремальність обумовлюється не тільки 
інтенсивністю, але й іншими параметрами 
стресорів. До них відносяться такі: якісна 
своєрідність останніх, що характеризує 
фізіологічно особливе середовище, у якій 
може протікати людська діяльність 
(температурні, баричність впливу, гіпоксія, 
гіподинамія і тощо); характер дії стимулу 
(нерегулярність його прояву, монотонність і 
т.ін.); об'єктивна складність завдання 
(перероблення величезних потоків 
інформації в обмежений час, відсутність 
інформації, необхідної для виконання тих 
або інших дій, що відволікають впливи, 
високий темп роботи). Одним з важливих, 
але дотепер мало досліджених чинників 
екстремальності є час. Вважається, що цей 
фактор може істотно визначати 
екстремальність стимулу і, отже, ступінь 
напруженості і її ефект. Це зумовлюється 
тим, що доступний людині оптимальний 
темп психічної активності в різних осіб 
неоднаковий і перехід через індивідуальні 
межі цього темпу веде до виникнення 
психічної напруженості» [7, с. 30].  

«Під екстремальною ситуацією (у 
фахових межах діяльності персоналу ДСНС 
України) умовно розуміється будь-яке 
сполучення компонентів зовнішнього 
середовища, які характеризуються 
наявністю: безпосередньої загрози фізичної 
або моральної шкоди персоналу ДСНС 
України; опосередкованих соціальних 
загроз…; опосередкованої або 
неопосередкованої загрози власному життю» 
[3, с. 113-114].  

Отже, управлінська компетентність 
офіцера пожежної безпеки має притаманні 
тільки їй певні особливості, прояви та 
характеристики. Зокрема, такі: 

– зумовленість цілей і завдань 
управлінської діяльності посадовими 
компетенціями та призначенням підрозділів, 
частин і структур ДСНС України; 
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– екстремальність умов виконання 
професійних обов'язків в надзвичайних 
ситуаціях;  

– необхідність відповідності професійно 
важливих якостей і професійних дій фахівців 
ДСНС України цілям, завданням і функціям, 
що висуваються до них; 

– соціально-правова, функціональна і 
часова регламентація управлінської 
діяльності в умовах надзвичайних ситуацій; 

– колективний характер професійної 
діяльності фахівців пожежної безпеки і 
необхідність забезпечення їх спільної 
узгодженої діяльності управлінськими 
впливами;  

– зумовленість результативності 
управлінської діяльності офіцера пожежної 
безпеки професійно важливими якостями, 
серед яких найважливішим є його 
суб’єктність як офіцера, як менеджера та 
фахівця.  

Отже, зміст управлінської 
компетентності офіцера пожежної безпеки 
має багатоаспектний характер і відповідно 
має складну структуру, яка визначається, з 
одного боку, такими взаємозалежними та 
об'єднаними інтересами ліквідації 
надзвичайної ситуації (екстремально-
професійна діяльність, повсякденні 
відносини, суб'єкта екстремально-
професійної діяльності, результати цієї 
діяльності, а також інші реалізовані функції і 
завдання), які відображають процесуальний і 
результуючий аспекти його управлінської 
діяльності як суб’єкта управління, а з іншого 
– оцінюванням кожної зі сторін (блоків) 
управлінської діяльності на основі таких 
показників: об'єктивно необхідні 
управлінські знання, навички, уміння; 
фахова позиція, настанова та цінності; 
розвиненість професійно важливих якостей. 

Виходячи з проведеного аналізу 
результатів досліджень і підходів до 
розуміння та визначення структури 
управлінської компетентності фахівців у 
різних видах професійної діяльності, які 
відображенні в наукових доробках 
О.Г. Романовського, В.І. Свистун, а також 
враховуючи особливості прояву 

управлінської компетентності офіцера 
пожежної безпеки в надзвичайних ситуаціях, 
ми маємо можливість визначити структуру 
його управлінської компетентності. 
Наприклад, Т.М. Мацевко так визначив 
структуру управлінської компетентності 
магістрів військово-соціального управління – 
мотиваційного‚ емоційно-вольового, 
гносеологічного, операційно-діяльнісного та 
особистісного [8, с. 9]. 

У структурі управлінської 
компетентності офіцерів пожежної безпеки 
ми виокремлюємо такі складові: ціннісно-
мотиваційна (фахові інтереси, фахові 
потреби, фахові мотиви, фахові цінності); 
емоційно-вольова (емоційно-вольова 
стійкість, здатність працювати в 
екстремальних умовах, стресостійкість); 
когнітивна чи інтелектуальна 
(загальнотехнічні, професійні, фахові, 
екологічні, управлінські, технологічні 
знання); праксиологічна чи операційно-
діяльнісна (професійний і фаховий досвід, 
фахові уміння, фахові навички, фахове 
мислення, фахова поведінка, типові 
технологічні процедури); професійно 
важливі якості (технічні здатності, 
скрупульозність у роботі, винахідливість, 
самозбереження, здатність знаходити та 
впроваджувати нове в практику); суб’єктна 
(фахове ставлення, професійна самооцінка, 
професійна свідомість і самосвідомість, 
професійна «Я-концепція», професійна 
саморефлексія, професійна суб’єктність).  

Висновок. Управлінська 
компетентність офіцера пожежної безпеки – 
це рівень опанування ним змістом функцій 
менеджера діяльності в екстремальних 
умовах чи надзвичайних ситуаціях.  

Визначення її структури дозволяє 
визначити педагогічні умови її формування у 
процесі вивчення професійно-орієнтованих 
дисциплін.  

Проблемними питаннями, які 
потребують подальшого наукового 
дослідження, є змістовне наповнення кожної 
складової цієї компетентності, а також 
визначення критеріїв оцінювання її 
сформованості. 
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MANAGERIAL COMPETENCE OF FIRE SAFETY BACHELORS 

Modern approaches to understanding the concepts of “competence” and “managerial competence” are 
analyzed in the article. Scientific approaches to understanding the content and structure of managerial 
competence of future fire safety offices are substantiated. General features, characteristics of professional 
competence of managers in general and fire safety officers in particular are singled out. Aims and tasks of 
managerial competence of future fire safety officers are formulated by the author. Classical concepts of 
“extremality” and “extreme situation” are characterized. Key directions of content filling of each component of 
competence and criteria of its assessment are outlined. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА У ВИГЛЯДІ 
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 
У статті аналізуються сучасні підходи фахівців і педагогів щодо самостійної роботи студентів і 

її правильної організації. Це дасть можливість розкрити та визначити способи її здійснення у вигляді 
індивідуальної траєкторії навчальних досягнень студентів майбутніх землевпорядників. 

Ключові слова: індивідуальна робота, організація роботи, самостійна робота, самостійність. 
В статье анализируются современные подходы специалистов и педагогов относительно 

самостоятельной работы студентов и ее правильной организации. Это даст возможность раскрыть 
и определить способы ее осуществления в виде индивидуальной траектории учебных достижений 
студентов- будущих землеустроителей. 

Ключевые слова: индивидуальная работа, организация работы, самостоятельная работа, 
самостоятельность. 

Постановка проблеми. Процес навчання 
має організовуватися так, щоб самостійна робота 
студентів-землевпорядників, реалізовувалася на 
всіх етапах: під час аудиторних занять 
(потокових та групових), у поза аудиторний час, 
коли студент веде науково-дослідну роботу, 
виконує домашні завдання, працює над 
контрольними та курсовими роботами, працює з 
підручниками тощо.  

Забезпечення якісної підготовки фахівця-
землевпорядника значною мірою залежить від 
урахування індивідуальних особливостей 
студентів в умовах їх навчання. Реалізація 
такої концепції забезпечується використанням 
індивідуально-орієнтованого і діяльнісного 
підходів, тобто людина розглядається як 
індивід, особистість, суб’єкт власної 
діяльності, у ході якої вона постійно 
розвивається, змінюється, набуває нових 
особистісних та індивідуально-психологічних 
якостей, професійних знань та вмінь. 
Вирішення цієї проблеми передбачає розробку 
і теоретичне обґрунтування технології 
організації самостійної роботи студентів на 
основі індивідуально-орієнтованого підходу. 

Аналіз актуальних досліджень. З 
перебудовою системи освіти проблема 
удосконалення самостійної роботи студентів 
стає все більш актуальною. Логіка організації 
самостійної роботи студентів повинна бути 
перенесена в майбутню професійну діяльність 
землевпорядника. 

У дослідженнях учених-дидактів М.А. 
Данилова, Б.І. Коротяєва, І.Я. Лернера, М.І. 
Махмутова, І.Т. Огороднікова, П.І. Підкасистого, 
Н.А. Половнікової, О.Я. Савченко, М.Н. Скаткіна, Т.І. 
Шамової та інших переконливо доведено, що 
самостійна робота є засобом підвищення 
усвідомленості і дієвості матеріалу, що вивчається. У 
цих працях намічені підходи до практичного 
розв’язання проблеми організації самостійної роботи. 

У працях Л.В. Жарової, О.М. Леонтьєва, 
Р.А. Нізамова, А.О. Смірнова визначені 
методологічні і наукові засади розгляду суті, 
структури процесу організації самостійної 
роботи та умінь, що забезпечують цей процес. 

Окремі підходи організації самостійної 
роботи учнів та студентів знайшли 
відображення в працях А.М. Алексюка, С.І. 
Архангельського, Ю.К. Бабанського, В.М. 
Вергасова, М.О. Данилова, Л.В. Жарової, О.В. 
Киричука, В.О. Онищука, П.І. Підкасистого, 
М.М. Скаткіна. 

У вузівській дидактиці і методиці наявний 
ряд робіт, у яких автори порушували проблеми 
організації самостійної роботи студентів (В.Б. 
Бондаревський, А.А. Вербицький, В.А. 
Козаков, Н.Д. Нікандров та ін.). Різні аспекти 
самостійної роботи досліджувалися в працях 
В.П. Безпалька, В.К. Буряка, Н.В. Кузьміної, 
Ю.М. Кулюткіної, В.А. Маркової, В.А. 
Сластьоніна та ін.  

Проблему організації самостійної роботи 
на рівні дисертаційних досліджень вивчали 
Г.Л. Гаврилова, Н.Г. Дидусь, Н.С. Журавська, 
С.Г. Заскалєта, М.О. Лозовська, Р.В. Олійник, 
Ю.С. Савченко, В.М. Хрипун. 

Останнім часом здійснюються активні 
пошуки нових технологій підготовки 
спеціаліста, які зорієнтовані на формування 
його особистості, розвитку творчості і 
самостійності. Мова йде про розробку нової 
концепції навчання, де всі її складові 
спрямовані на особистісно-орієнтований 
розвиток майбутнього фахівця-
землевпорядника, формування його як творця, 
здатного не лише самостійно здобувати знання, 
а й реалізувати їх відповідно до практичних 
вимог сьогодення. Важлива роль у цьому 
складному процесі належить самостійній роботі 
студентів у вигляді індивідуальної траєкторії 
навчальних досягнень. 
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Мета статті. Виявити основні сучасні 
підходи дослідників щодо організації 
самостійної роботи студентів, розкрити та 
визначити способи її здійснення на основі 
індивідуально-орієнтованого підходу, а також 
сформувати їх уміння учіння. 

Виклад основного матеріалу. Самостійна 
робота є формою навчання, за якою студент 
засвоює необхідні знання, оволодіває 
професійною компетентністю, навчається 
планомірно і систематично працювати, формує 
персональний стиль діяльності. Самостійна 
робота розглядається як один із ефективних 
напрямів індивідуалізації діяльності студентів 
(наукової, освітньої, пізнавальної), важливий засіб 
формування особистості майбутнього фахівця 
(ініціативності, відповідальності, активності й 
самостійності). В умовах модернізації змісту 
діяльності вищої школи перспективність 
студентоцентрованого характеру й змісту 
самостійної роботи у контексті гуманітарної 
педагогічної парадигми передбачаємо відповідну 
організаційну, методичну і технологічну 
перебудову навчального процесу згідно з 
сучасними освітніми тенденціями [5]. 

Організація індивідуальної роботи 
вимагає від викладача ґрунтовної підготовки, 
навіть більшої, ніж тоді, коли навчальний 
матеріал він викладає сам. Якщо при цьому 
викладач ставить завдання сформувати у 
студентів уміння учіння, то йому, як правило, 
потрібно продумати і визначити: 

 мету, час і характер індивідуальної 
роботи, а також уміння й навички, що 
формуються в її процесі; 

 спосіб повторення того мінімуму 
фактичних знань і вмінь, без якого неможливе 
виконання якої-небудь індивідуальної роботи; 

 вид роботи з інформаційною базою. 
Виявивши основні поняття та ідеї, необхідно 
визначити, які з них мають подаватися в 
готовому вигляді, а які учні повинні отримати 
в результаті індивідуальної роботи; 

 вид роботи з вправами: виконання 
завдань репродуктивного, продуктивного 
характеру або завдань на повторення; 

 методику усунення у студентів 
труднощів, які можуть виникнути у процесі 
виконання завдань, а також спосіб швидкої 
перевірки і методику аналізу допущених 
помилок. 

Значний інтерес становить суперечність 
між самостійністю того, хто навчається, у 
процесі індивідуальної роботи (студент сам 
повинен здійснювати пізнавальну діяльність, 
оскільки лише у процесі власної діяльності він 
може одержати знання) та управлінням 
пізнавальною діяльністю студента з боку 
викладача. Ця суперечність є діалектичною, 
вона, зрештою, виступає джерелом розвитку 
предмета. Шляхом розкриття та визначення 
способу практичного розв’язання вказаної 
суперечності відбувається “сходження від 
абстрактної суті і нерозчленованого цілого до 
конкретного” [4].  

В.М.Хрипун виявив основні сучасні 
підходи дослідників щодо організації 
самостійної роботи студентів і представив їх у 
вигляді таблиці: [12, 2]. 

Таблиця 1 
Основні підходи до організації самостійної роботи студентів 

Назва підходу Автор Сутність 

ЦІЛЬОВИЙ  
акцентують увагу на постановці 
усвідомленої мети 

О.П. Брунович, 
А.Є. Богоявленська, 
О.Т. Бровкіна, 
М.М. Анцибор, 
Н.Ф. Голованова, 
Г.Г. Папернюк 

Мета 
 
 
Мотиви 
 
Особистісна мотивація 

КОГНІТИВНИЙ 
головна увага зосереджена на 
врахуванні специфіки пізнавальних 
процесів в організації самостійної 
роботи студентів 

В.К. Колобаєв, 
Ю.К. Бабанський 
О.О. Богданов, 
В.В. Герасимов, 
В.Л. Шатуновський 
М.О. Данилов, 
М.М. Скаткін, 
І.Д. Первін, 
І.О. Зимня 

Сприймання. 
Осмислення і засвоєння навчальної 
інформації. 
Думки і системи думок 
Мислення 
Мислення і практичні дії тих, хто 
навчається 
Процес пізнавальної діяльності 
Уява 

МЕТОДИЧНИЙ 
вирішальним у процесі організації 
самостійної роботи вважають 
механізм і методику її здійснення 

О.В. Рогова, 
Л.Д. Павлова, 
Б.І. Ходос, 
Ш.О. Амонашвілі, 
І.Д. Первін 

Структурування навчального матеріалу 
Методи 
 
Оцінювання 
Форми 

Однак, на думку П.І. Підкасистого, 
загальним недоліком усіх підходів є їх 
однобічність, обмеженість дидактичного 

аналізу одним або кількома аспектами. Він 
вважає, що в дослідженні організації 
самостійної діяльності наявні лише перші й 
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найзагальніші підходи: об’єктивний, який 
описує діяльність того, хто навчається, без 
урахування його психічної сфери (переважає 
зовнішній бік опису результатів діяльності); 
суб’єктивний, психологічний, коли головна 
увага звертається на відтворення й опис 
психічних процесів, що зашкоджує 
пізнавальним процесам; у третьому підході 
відсутня будь-яка теоретична концепція, 
подається опис окремих прийомів виконання 
самостійної роботи [9]. 

Усе викладене вище переконує в тому, 
що сьогодні необхідний 
загальнопедагогічний, а не частково-
аспектний підхід до організації самостійної 
роботи. Він потребує єдності між тим, хто 
навчається, і тим, хто навчає, оскільки 
самостійна робота як частина педагогічного 
процесу завжди включає пряме або непряме 
педагогічне керівництво, тобто єдність 
методів навчання і способів учіння.  

Результативності самостійної роботи 
студентів, майбутніх землевпорядників, 
заважають, в основному, дві групи причин, 
які мають місце в діяльності вищих 
навчальних закладів (ВНЗ) І-ІІ рівнів 
акредитації:  

1) ті, що залежать від самого студента: 
брак працелюбності, волі, наполегливості, 
загальної підготовленості, здібностей, 
відсутність уміння самостійно працювати 
тощо;  

2) ті, що залежать від викладача, 
циклових комісій, завідувачів відділень.  

Ці причини, передусім, пов’язані з 
організацією навчального процесу у ВНЗ, 
який здійснюється без належного 
індивідуально-орієнтованого підходу; а 
також відсутністю або недостатньої кількості 
необхідних навчальних посібників з 
диференційованими завданнями, 
матеріально-побутових умов тощо.  

Відсутність чітко сформульованої мети 
здійснення самостійної роботи призводить 
до того, що сам процес її виконання 
залишається в кращому випадку 
нейтральним стосовно характеру 
пізнавальної самостійної діяльності 
студентів-землевпорядників. Процес його 
інтелектуального пізнання відбувається або 
ж за методом спроб і помилок, або ж за 
однією із первинних схем. У першому 
випадку він прихований від викладача і тому 
некерований, у результаті чого виконання 
самостійної роботи слабко впливає на 
розвиток мислення цього студента, його 

ініціативу й самостійність, пізнавальні 
здібності та професійну підготовку. Процеси 
ці відбуваються стихійно, навчання ж 
значною мірою втрачає свою розвиваючу і 
дидактичну функцію. 

Усунення причин першої групи 
пов’язано з удосконаленням діяльності ВНЗ 
І-ІІ рівнів акредитації. Викорінення причин 
другої групи повністю залежить від того, як 
організований процес навчання, тобто від 
впровадження індивідуально-орієнтованого 
підходу. 

За твердженням С.І. Архангельського, 
“необхідні принципово нові форми і методи 
навчальної роботи, які поєднують аудиторні, 
лабораторні й самостійні заняття. Зрозуміло, 
що тут буде необхідним більш глибокий 
системний підхід до навчального процесу з 
чітким плануванням і програмуванням усіх 
компонентів, які виражають зміст навчання, 
його форми, засоби і методи” [1, 8].  

На думку Б.П. Єсипова, самостійна 
робота при правильній її організації дає 
можливість розгорнутися індивідуальності 
кожного учня. Однією із важливих умов 
для цього є збудження й підтримання 
інтересу до знань з метою застосування їх 
на практиці [6, 11]. 

Продуктивність самостійної роботи 
студентів-землевпорядників визначається 
позитивним емоційним ставленням до 
навчальної діяльності. Саме тому організація 
самостійної роботи у вигляді індивідуальної 
траєкторії навчальних досягнень нами 
являється найперспективнішим напрямком 
індивідуалізації навчання. 

У різних типологічних студентських 
групах передбачається індивідуально 
орієнтований підхід: для слабовстигаючих 
потрібно створювати спеціальні ситуації 
успіху шляхом добору таких завдань, які 
вони в цей момент зможуть виконати, і 
активного заохочення.  

Для сильних студентів важливо 
забезпечити можливість отримувати радість 
подолання особливих ускладнень при 
розв’язанні завдань підвищеної складності, 
тобто досягти відповідності рівня складності 
навчального завдання рівню можливостей 
тієї чи іншої типологічної групи. Ці 
положення знаходять підтвердження в 
дослідженнях Ю.К. Бабанського [3]. 

Крім того, ефективність здійснення 
самостійної роботи залежить від частоти і 
глибини контролю.  
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Організація контролю знань є важливим 
етапом у діяльності викладача, яка 
спрямована на вдосконалення самостійної 
роботи студентів. Незважаючи на те, що 
методика організації і проведення 
контрольних процедур при самостійній 
роботі студентів-землевпорядників 
специфічна, вона, проте, повинна базуватися 
на реалізації низки психолого-педагогічних 
положень, що лежать в основі системи 
контролю знань у навчально-виховному 
процесі. 

У зв’язку з цим наголосимо, що 
контроль за результатами самостійної роботи 
студентів – це невід’ємна складова частина 
навчально-виховного процесу, що має на 
меті забезпечити зворотний зв’язок “студент-
викладач” і виявити на основі цього 
правильність її організації. Мета контролю 
самостійної роботи студентів – це допомогти 
їм методично правильно, з мінімальними 
затратами часу самостійно засвоювати 
теоретичний матеріал і здобувати навички 
розв’язання певного рівня завдань з 
навчальних дисциплін. Організовуючи і 
проводячи контроль, викладачеві необхідно 
мати на увазі, що в цьому випадку його 
першочерговими завданнями є: 

актуалізація, перевірка та оцінка 
засвоєних знань у ході або після вивчення 
певного навчального матеріалу; 

створення психологічної установки на 
засвоєння нового матеріалу, закріплення 
засвоєного змісту; 

виявлення можливостей і здібностей 
студентів, причин труднощів та помилок; 

визначення ефективності видів, 
організаційних форм і засобів самостійної 
роботи студентів, виділення серед них тих, 
котрі потребують корекції. 

Вирішення цих завдань досягається за 
рахунок реалізації оціночної й навчально-
виховної контрольної функції. Оцінна 
функція контролю полягає у визначенні 
результату порівняння якості засвоєних 
знань із необхідним рівнем. Навчально-
виховна функція контролю пов’язується з 
організацією процесу повторення певним 
чином спрямованої діяльності студентів-
землевпорядників. Воно організується таким 
чином, щоб здійснювалося не тільки 
механічне відтворення засвоєних знань, але й 
активна їх переробка, систематизація, 
утворення нових знань, що сприяє розвитку 
мислення і пам’яті, асоціативних зв’язків. 

Здійснення цих функцій контролю повинно 
враховувати необхідність у регулярній, 
активній, спрямованій самостійній роботі 
цих студентів. 

На основі даних проведеного контролю 
знань, умінь викладач здійснює корекцію 
своєї діяльності. Для нього така позиція 
щодо власної діяльності дуже важлива, бо 
саме ця діяльність виступає особливим 
предметом аналізу, осмислення й оцінки. 
Якщо при розв’язанні практичних завдань, 
що виникають у конкретних педагогічних 
ситуаціях, викладач безпосередньо 
включений у процес реальної взаємодії зі 
студентами, то тепер самі ці процеси стають 
предметом дослідження. Якщо у своїй 
практичній діяльності він консультує і 
використовує ті чи інші способи керівництва 
діяльністю студентів-землевпорядників, то 
тепер самі ці способи перетворюються в 
предмет осмислення. Якщо у процесі оцінки 
діяльності цих студентів викладач застосовує 
певні критерії й показники, то тепер самі 
вони стають тим, що повинно бути засвоєно 
й розкрито. 

Про частоту контролю говориться в 
роботах Н.Ф. Тализіної. Вона довела, що 
контроль не може здійснюватися 
безперервно, йому підлягають продукти, 
результати кожної операції дії [10, 7]. 

Висновки. Підсумовуючи все сказане вище, 
можна стверджувати, що найбільш поширеною 
точкою зору стосовно здійснення самостійної 
роботи є твердження про необхідність її 
організації на основі індивідуально-орієнтованого 
підходу. Отже, в організації самостійної роботи, 
насамперед, слід виявляти індивідуальні 
особливості студентів, майбутніх 
землевпорядників, на їх основі формувати 
типологічні групи і зіставляти виявлені 
закономірності функціонування пізнавальних 
процесів з оптимальними умовами їх перебігу. 

Ми вважаємо, що діяльність викладача 
щодо організації самостійної роботи 
студентів-землевпорядників на основі 
індивідуально-орієнтованого підходу має 
включати такі напрямки: 

1) розробка системи нових завдань із 
предмета на різних рівнях складності; 

2) індивідуалізація навчальних завдань 
для виділених типологічних груп; 

3) зміна рівнів складності навчальних 
завдань для студентів різних типологічних 
груп з тим, щоб ступінь самостійності у 
процесі їх виконання постійно зростав; 
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4) створення позитивного емоційного 
фону заняття; 

5) співвіднесення оптимальних 
поєднань фронтальної, групової і 
індивідуальної форм роботи з урахуванням 
специфічних відмінностей кожної 
типологічної групи; 

6) надання викладачем консультативно-

дозованої допомоги при виконанні 
студентами самостійної роботи залежно від 
їх типологічних особливостей і рівня 
складності навчального завдання; 

7) регулювання частоти і глибини 
контролю за продуктивністю виконання 
самостійної роботи студентами залежно від 
їх типологічних особливостей. 
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Kocheryhin Leonid, graduate department  
THE STUDENTS INDIVIDUAL WORK AS INDIVIDUAL TRAJECTORY EDUCATIONAL 

ACHIEVEMENTS 
The paper examines current approaches of experts and teachers regarding students' independent work and 

its proper organization. It will give opportunity and identify ways of its implement it in the form of individual 
trajectories of learning achievements of students, future land surveyors. 

Individual work is a form of learning whereby the student learns the necessary knowledge, possesses 
professional competence, and learns gradually and systematically work, creates personal style activities. 

Today it’s necessary general rather part-faceted approach to organization at individual work. It requires 
unity among those who study and those who teach as individual work as part of the educational process, always 
involves direct or indirect pedagogical guidance that the unity of teaching methods and ways of learning. 

Therefore, the organization of employment work, first of all, you should identify the individual 
characteristics of students, future land surveyors, on the basis to create typological groups and to compare the 
discovered patterns of functioning of cognitive processes with optimal conditions for their course. 

Keywords: individual work, work organization, independent work, individuality. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ С.АНАНЬЇНА (1873-1942)  
У РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА 

 
У статті здійснено цілісний аналіз педагогічних ідей С.Ананьїна з проблеми розвитку 

професіоналізму викладача. Особливий акцент поставлено на естетичному вихованні особистості. 
Ключові слова: педагогічні ідеї С.Ананьїна, професіоналізм, професійний саморозвиток, 

самоосвіта, сучасний викладач. 
В статье осуществлен целостный анализ педагогических идей С.Ананьина – учителя, директора 

школы, ученого, профессора, декана Киевского университета, активного общественного деятеля – по 
проблемам развития профессионализма преподавателя. Акцент поставлен на эстетическом 
воспитании личности. 

Ключевые слова: педагогические идеи С.Ананьина, профессионализм, профессиональное 
саморазвитие, самообразование, современный преподаватель. 

Постановка проблеми. Прагнення 
професійного саморозвитку викладача та 
прискіплива увага й зростаючі вимоги до нього 
суспільства стимулюють постійне підвищення 
рівня кваліфікації, розвиток професіоналізму 
педагога. Остання дефініція, як структурний 
елемент педагогічної майстерності, домінантною 
характеристикою має наявність професійних 
знань (суспільних, психолого-педагогічних, 
предметних, прикладних умінь та навичок). Їх 
змістом є знання предмета, методики його 
викладання, знання педагогіки і психології. 

Метою публікації є висвітлення 
педагогічних ідей С.Ананьїна з проблеми 
розвитку професіоналізму сучасного 
викладача. Для досягнення мети були 
реалізовані наступні завдання: 1) визначено 
поняття, структурні елементи 
професіоналізму сучасного викладача; 2) 
проаналізовано зміст педагогічних ідей 
С.Ананьїна з проблеми розвитку 
професіоналізму педагога; 3) 
охарактеризовано рекомендації С.Ананьїна з 
питання професійного розвитку викладача.  

Аналіз останніх досліджень з проблеми. 
Професіоналізм педагога – це сукупність 
психофізіологічних, психічних та особистісних 
змін, які відбуваються в людині у процесі 
оволодіння знаннями та довготривалої 
діяльності, що забезпечують якісно новий, 
вищий рівень вирішення складних професійних 
завдань. Педагогічний професіоналізм – уміння 
вчителя мислити та діяти професійно. Охоплює 
набір професійних властивостей та якостей 
особистості педагога, що відповідають вимогам 
викладацької професії; володіння необхідними 
засобами, що забезпечують не тільки 
педагогічний вплив на вихованця, але і 
взаємодію, співробітництво та співтворчість з 
ним [2].  

У розвитку професіоналізму важливого 
значення набувають професійно обумовлені 
якості особистості:  

інтелектуальні (компетентність, 
ерудиція, аналітичність, гнучкість та ін..);  

моральні (гуманність, толерантність, 
чесність, щирість);  

комунікативні (емпатійність, 
рефлексивність, відкритість);  

вольові (витримка, рішучість, 
врівноваженість); 

організаторські (цілеспрямованість, 
ініціативність, організованість, 
прогностичність). 

Професійно-особистісний розвиток 
викладача – динамічний, цілісний, системно-
організований, безперервний, варіативний, 
індивідуально-творчий процес становлення 
його як особистості, і як професіонала, що 
включає базові засади:  

професійну свідомість і самосвідомість; 
професійно-ціннісні орієнтації; 
професійно обумовлені якості; 
готовність особистості до професійної 

діяльності, прагнення до розвитку та 
саморозвитку (самопізнання, самоорганізація, 
самоуправління, самокорекція) [2].  

Педагогічна діяльність у вищому 
навчальному закладі має надзвичайно 
важливе соціальне значення, оскільки йдеться 
про формування майбутнього фахівця, від 
рівня підготовленості якого значною мірою 
залежить економічний, політичний, соціаль-
ний, культурний розвиток суспільства. 

Педагогічна діяльність є складно 
організованою системою кількох видів 
діяльності: найперша з них – діяльність 
викладача, який навчає. Інші діяльності є 
рефлексивно надбудовними над першою. 
Така діяльність, як узагальнення досвіду 
навчання, виділення його найбільш 
ефективних прийомів і способів становить 
діяльність методиста.  

Третій вид – це теж методична 
діяльність, але спрямована на добір 
навчальних засобів, навчальних предметів. 
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Четвертий вид передбачає поєднання 
навчальних предметів в одне ціле – 
програмування, складання навчальних 
програм. Для такого програмування 
необхідно мати більш чітке уявлення про цілі 
навчання, проте найчастіше програму 
укладають, орієнтуючись тільки на окремі 
загальні положення.  

Сучасна соціокультурна ситуація й 
завдання освіти вимагають, щоб описом і 
визначенням цілей навчання опікувався 
педагог, методолог. Це необхідно, по-перше, 
тому, що сучасна виробничо-практична 
діяльність часто ставить чіткі цілі, завдання, 
які можуть вирішити лише спеціально 
підготовлені люди. По-друге, сучасне 
методологічне мислення може забезпечувати 
дуже ефективне проектування навчальних 
процесів, але воно вимагає від замовника 
чітко визначених цілей. По-третє, сучасне 
технологічне суспільство швидко й 
інтенсивно розвивається й вимагає того 
самого від систем навчання, тобто: 
спостереження за професійним ринком 
попиту, швидкого й систематичного опису 
якостей людини, на яку потребує суспільство, 
й оперативного проектування щодо завдань 
навчальних програм [2]. У широкому сенсі 
результатом такого телеологічного мислення 
є проект людини, у вужчому – проект 
фахівця. Тобто потрібно описати й 
співвіднести інтелектуальні функції, знання, 
здібності, що мають бути притаманними 
людині майбутнього. 

Навчання можна охарактеризувати як 
процес активної взаємодії між викладачем і 
студентом. Розвиток системи навчання 
передбачає членування складних видів 
діяльності на прості й навчання спочатку 
простим видам діяльності і, разом з тим, 
аналіз складної діяльності, виділення її 
елементів. 

Завдання полягає у вичлененні зі 
складних професійних видів діяльності 
простих елементарних з метою подальшого 
конструювання з них інших необхідних 
складних. Таким чином, перший принцип 
педагогічної рефлексії полягає у виділенні 
елементарних діяльностей та їх трансляції. 
Але цього часто недостатньо, оскільки 
неможливо до кінця розкласти діяльність на 
прості елементи (у діяльності виявляються 
більш складні зв’язки й взаємовідношення). 
Тому існує другий принцип, який полягає у 
проектуванні й трансляції знакових засобів, 
які дозволяють побудувати (спроектувати) 
складну діяльність з освоєних елементів [2]. 
Ці знакові засоби є засобами опису й 
проектування діяльності. 

Педагог виконує певну функцію в 
суспільстві. Він є носієм культури, її зразком. 
Сучасну європейську культуру називають 
синкретичною або діалогічною. Центр ваги в 
синкретичній культурі все більш зміщується 
на індивідуальність та індивідуальну 
свідомість. Це принципово демократична 
культура. Властивості нашої культури так чи 
інакше відтворює педагогічна самосвідомість.  

Педагог тепер не тільки зразок, а й 
індивідуальність, особистість, що хоче, щоб її 
зрозуміли, й застосовує для цього всі можливі 
засоби. Але така особистість і сама хоче 
розуміти інших так само, як осіб, що мають 
право на слово, на мислення, яке служить 
засобом педагогічної роботи, керування, 
фактом самосвідомості. 

Для ефективного виконання 
педагогічних функцій сучасному педагогу 
важливо усвідомлювати структуру 
педагогічної діяльності, її основні 
компоненти, педагогічні дії й професійно 
важливі вміння й психологічні якості, 
необхідні для її реалізації. 

Основний зміст діяльності викладача ВШ 
включає виконання кількох функцій – 
навчальної, виховательської, організаторської й 
дослідницької. Ці функції становлять єдність, 
хоч у багатьох викладачів одна з них домінує. 
Найбільш характерним для викладача ВНЗ є 
сполучення педагогічної й наукової праці. 
Дослідницька робота збагачує внутрішній світ 
викладача, розвиває його творчий потенціал, 
підвищує науковий рівень знань. Водночас 
педагогічні цілі часто спонукають до глибокого 
узагальнення й систематизації матеріалу, до 
більш ретельного формулювання основних ідей 
і висновків. 

У структурі педагогічних здібностей і 
відповідно педагогічній діяльності 
виділяються такі компоненти: 
конструктивний, організаторський, 
комунікативний і гностичний. 

Конструктивні здібності забезпечують 
реалізацію тактичних цілей: структурування 
курсу, добір конкретного змісту для окремих 
розділів, вибір форм проведення занять і т.п. 
Розв’язувати проблеми конструювання 
освітньо-виховного процесу у ВНЗ доводиться 
щодня кожному педагогові-практикові. Можна 
виділити кілька компонентів педагогічної 
майстерності (Д. Аллен, К. Райн). Елементи цієї 
мікросхеми можуть служити показниками 
рівня освоєння педагогічної діяльності: 1) 
варіювання стимуляції студентів; 2) 
пробудження пізнавального інтересу у 
студентів за допомогою захоплюючого початку 
викладу матеріалу (наведення маловідомого 
факту, оригінального або парадоксального 
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формулювання проблеми і т.п.); 3) педагогічно 
грамотне підведення підсумків заняття або його 
окремої частини; 4) вміле використання пауз 
або невербальних засобів комунікації (погляду, 
міміки, жестів); 5) мистецьке застосування 
системи позитивних і негативних підкріплень; 
6) постановка навідних запитань і запитань 
перевірочного характеру; 7) постановка 
запитань, що підводять студента до 
узагальнення навчального матеріалу; 8) 
використання завдань дивергентного типу з 
метою стимулювання творчої активності; 9) 
визначення рівня зосередження уваги, міри 
включеності студента в розумову роботу за 
зовнішніми ознаками його поведінки; 10) 
використання ілюстрацій, прикладів; 11) 
застосування прийомів повторення [2].  

Організаторські здібності служать не 
тільки для побудови власне процесу навчання 
студентів, але й самоорганізації діяльності 
викладача у ВНЗ. Тривалий час їм 
відводилися другорядна роль: умови 
підготовки фахівців у ВНЗ традиційно 
залишалися незмінними, а в навчальній 
діяльності студентів перевага надавалася 
перевіреним часом і добре освоєним формам і 
методам.  

Від рівня розвитку комунікативної 
здатності й компетентності у спілкуванні 
залежить легкість встановлення контактів 
викладача зі студентами й іншими 
викладачами, а також ефективність цього 
спілкування з погляду вирішення 
педагогічних завдань. Таке спілкування не 
зводиться тільки до передачі знань, але 
виконує також і функцію емоційного впливу, 
пробудження інтересу, спонукання до 
спільної діяльності і т.п. 

Звідси й ключова роль спілкування поряд 
зі спільною діяльністю (в якій воно також 
завжди посідає найважливіше місце) у 
вихованні студентів. Викладачі ВНЗ мають 
стати не стільки носіями й передавачами 
наукової інформації, скільки організаторами 
пізнавальної діяльності студентів, їхньої 
самостійної роботи, наукової творчості. 

Педагогічна професія належить до 
професій типу “людина–людина”. Згідно з 
позицією Е.А. Климова, цей тип професій 
визначається такими якостями людини: 
стійко гарним самопочуттям під час роботи з 
людьми; потребою у спілкуванні; здатністю 
думкою ставити себе на місце іншої людини; 
швидко розуміти наміри, помисли, настрій 
інших людей; швидко розбиратися в їх 
взаєминах; добре пам’ятати, тримати в 
пам’яті знання про особисті якості багатьох 
різних особистостей, і т.д.  

За Климовим, людині цієї професійної 
схеми властиве: уміння керувати, вчити, 
виховувати, здійснювати корисні дії з 
обслуговування різних потреб людей; здатність 
слухати й вислухувати; 3) широкий кругозір; 4) 
мовна (комунікативна) культура; 5) чутлива 
спрямованість розуму, увага до виявів почуттів, 
характеру людини, її поведінки, вміння або 
здатність думкою уявити, змоделювати саме її 
внутрішній світ, а не приписувати їй власний 
або інший, знайомий з досвіду; проективний 
підхід до людини, заснований на впевненості, 
що людина завжди може стати кращою; 
здатність до співпереживання; 
спостережливість; глибока переконаність у 
правильності ідеї служіння народу в цілому; 
уміння вирішувати нестандартні ситуації; 
високий рівень саморегуляції. Це є спрощеним 
узагальненим портретом суб’єкта професії типу 
“людина”. Педагогічна професія висуває ще 
цілу низку специфічних вимог, серед яких 
основними є професійна компетентність і 
дидактична культура.  

Протипоказаннями до вибору професій 
даного типу є істотні дефекти мови, її 
невиразність, замкнутість, заглибленість у 
себе, нетовариськість, виражені фізичні 
недоліки, зайва повільність, байдужість до 
людей, відсутність ознак безкорисливого 
інтересу до людини тощо. 

За А.К. Марковою, структуру 
професійно необхідних якостей педагога 
може бути представлено такими 
характеристиками: 1) об’єктивними: 
професійні знання, професійні уміння, 
психологічні й педагогічні знання; 2) 
суб’єктивними: психологічні позиції, 
установки, особистісні особливості. 

До найважливіших, за Марковою, 
належать такі професійні, саме педагогічні, 
якості: ерудиція, цілепокладання, мислення 
(практичне й діагностичне), інтуїція, 
імпровізація, спостережливість, оптимізм, 
спритність, передбачення та рефлексія. 

У найбільш узагальненому вигляді 
педагогічні здібності було представлено 
В.А. Крутецьким: дидактичні; академічні; 
перцептивні; мовні; організаторські; 
авторитарні здібності – здатність 
безпосереднього емоційно-вольового впливу 
на учнів й уміння на цій основі домагатися в 
них авторитету (хоч авторитет створюється не 
тільки завдяки цьому, а й на основі 
прекрасного знання вчителем предмета, його 
чуйності й такту); комунікативні; педагогічна 
уява (або прогностичні здібності); здатність 
до розподілу уваги водночас між кількома 
видами діяльності, що має особливе значення 
для роботи вчителя.  
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Важливою властивістю педагогічної 
діяльності є опір “синдрому емоційного 
вигорання”, або психофізіологічного 
виснаження. Н.А. Амінів наводить перелік 
основних і факультативних ознак цього 
синдрому: виснаження, втома; 
психосоматичні ускладнення; безсоння; 
негативна установка щодо студентів; 
негативна установка щодо роботи; 
нехтування своїми обов’язками; збільшення 
прийому психостимуляторів (тютюн, кава, 
алкоголь, ліки); зменшення апетиту або, 
навпаки, переїдання; негативна самооцінка; 
посилення агресивності (дратівливість, 
напруженість); посилення пасивності (цинізм, 
песимізм, безнадійність, апатія); поява 
почуття провини.  

Амінів підкреслює, що “синдром 
емоційного вигорання” позначається 
сильніше на викладачах, які виявляють 
професійну непридатність. Рівень опору 
розвитку цього дійсно суб’єктного синдрому 
(тому що він розвивається у процесі й у 
результаті діяльності) визначається 
індивідуальними психофізіологічними й 
психологічними особливостями, що значною 
мірою зумовлюють і появу самого цього 
синдрому [2]. 

Однією з основних професійно значущих 
якостей особистості педагога є його 
“особистісна спрямованість”. За 
Н.В. Кузьміною, особистісна спрямованість є 
одним з найважливіших суб’єктивних 
факторів досягнення вершини у професійно-
педагогічній діяльності.  

Основним мотивом істинно педагогічної 
спрямованості є інтерес до змісту 
педагогічної діяльності. Отже, ефективність 
викладання може, з одного боку, визначатися 
кількістю студентів, які успішно навчаються, 
а з іншого – кількістю студентів, які 
позитивно ставляться до занять даного 
викладача. Таким чином, в ідеалі найвищий 
рівень педагогічної майстерності викладача 
має характеризуватися тим, що кількість 
студентів, які успішно навчаються, й кількість 
позитивно налаштованих до навчання 
дорівнює ста відсоткам. Професійний педагог 
– це той, у якого всі студенти хочуть і можуть 
за його допомогою добре вчитися.  

Дидактика покликана допомогти 
педагогові знайти відповіді на такі чотири 
запитання: кого вчити, для чого вчити, чому 
вчити, як учити? Питання, безсумнівно, є 
складними, і на них не можна дати 
однозначних відповідей. Найнадійнішим 
шляхом удосконалення педагогічної 
майстерності викладача вищої школи є 
дидактичне осмислення ним свого 

викладацького досвіду й звернення до 
дидактики як до галузі знань, що є основним 
орієнтиром у питаннях навчання у вищій 
школі. 

Майстер педагогічної праці – це, 
насамперед, висококомпетентний у 
психолого-педагогічній й у предметній сфері 
фахівець, що вміє репродукувати на високому 
рівні професійні знання, вміння й навички. 
Існують два види результатів педагогічної 
діяльності: один з них – функціональні 
продукти діяльності (урок, заняття, методика і 
т.п.); інший (і головний) – психологічні 
продукти діяльності (психічні новотвори в 
особистості студента). Головним, кінцевим 
результатом педагогічної діяльності є сам 
студент, розвиток його особистості, 
здібностей, здобуття ним знань і набуття 
навичок. У цьому процесі особливо важливим 
є передовий педагогічний досвід у контексті 
системного аналізу, що потребує подальшого 
більш глибокого вивчення. 

Значущим компонентом професійного 
розвитку викладача слугує його культура 
взагалі та естетична зокрема. Ще в 20-ті 
роки минулого століття С.Ананьїн розробляв 
питання естетичного впливу на особистість 
педагога та вихованця. 

Своє наукове бачення шляхів втілення 
засобів естетичного виховання С.Ананьїн 
представив: на сторінках журналу “Шлях 
просвіти” у 1922 році актуальними статтями 
“Естетичне виховання” та “Екскурсійній 
метод викладання”; у часопису “Радянська 
освіта” 1928 року працею “Дитяча художня 
творчість і педагогічні збочення”; у журналі 
“Музика” науковими роботами “Психологія 
музичних переживань” (1923), “До вивчення 
музичного боку дітей та дитячої музичної 
здібності” (1923). В них дослідник розкриває 
наукові спектри важливої ролі мистецтва в 
розвитку художньо-образного мислення, 
необхідність забезпечення самодіяльної 
ініціативи молоді та викладачів і 
використання активних методів навчання та 
виховання. 

С.Ананьїн обґрунтовував проблему 
естетичного виховання особистості і ставив її 
в один ряд з основними завданнями 
педагогічної діяльності: інтелектуальною 
освітою, моральним вихованням і фізичним 
розвитком. 

“Естетичні потреби і художні нахили, 
рівно як і творчі устремління, є 
загальнопоширеними рисами людської 
психіки. Отже, елементарна художня освіта є 
необхідною попередньою умовою успішного 
здійснення багатьох покликань, а також 
необхідний засіб для розуміння... культурних 
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цінностей мистецтва. Без естетичного 
виховання художні нахили залишаються 
прихованими або грубими, творчі сили не 
виявленими, людина позбувається ясного 
відношення до мистецтва” [1, с. 89]. 

С.Ананьїн зазначав, що естетичне 
виховання є важливою складовою всебічного 
успішного гармонійного розвитку 
особистості. Воно є необхідним елементом 
виховного процесу, який спрямований на 
формування здатності сприймати і 
перетворювати дійсність за законами краси у 
всіх сферах діяльності людини.  

Акцентуючи увагу на шляхах здійснення 
естетичного виховання С.Ананьїн 
підкреслював, що і методом, і засобом 
естетичного виховання є, безперечно, саме 
мистецтво. Важливого значення у цій справі він 
надавав “навчальним предметам, близьким до 
мистецтва”, які сприяють виявленню художніх 
здібностей і прагнень особистості.  

С.Ананьїн аргументовано доводив, що 
викладачам необхідно отримувати естетичну 
та психологічну підготовку, адже, особистість 
педагога, її внутрішній ресурс, духовна краса 
є одним з основних інструментів його 
діяльності. Звичайно, існують професії, в яких 
особистісний фактор не має ніякого значення, 
але специфіка діяльності викладача 
передбачає постійну взаємодію і спілкування 
з людьми, а звідси й відповідні вміння, які, в 
першу чергу, базуються на особистісних 
якостях учителя, його “соціальній 
привабливості”, емпатійності, толерантності 
тощо. Особистісні якості, внутрішній ресурс, 
оптимістична спрямованість та 
професіоналізм педагога в переважній 
більшості ситуацій визначають його успіх у 
освітній діяльності. 

Коментуючи книгу німецького педагога 
Е.Вебера “Естетика як основа педагогічної 
науки” [3, с. 100], С.Ананьїн погоджувався з 
автором у тому, що викладач повинен:  

1) осмислювати матеріал для 
ознайомлення студентів з життям, але не з 
пустими формами, так, щоб виклад цього 
матеріалу, сама розповідь являла собою 
майстерну “заміну дійсності”;  

2) техніку викладання потрібно 
відпрацювувати так, щоб тон, міміка і 
пластика відповідали почуттям, викликаним 
розмовою (при цьому вчитель повинен 
особисто переживати, відчувати захопленість 
матеріалом, що викладається);  

3) досконало вивчити студентів, знати 
природу особистості взагалі, і кожного 
студента, зокрема та настрій всієї групи, 
осередку.  

Викладачу належить поважати 

особистість студента, знати її сили, розуміти 
внутрішній світ, для того, щоб виступати в 
ролі художника, справжнього знавця душі.  

Ставлячи, вимоги до викладача, 
С.Ананьїн підкреслював, що мистецтво і його 
теорія (естетика) повинні посісти одне з 
перших місць у підготовці освітян і бути 
керівництвом у їх діяльності, щоб вони могли 
спиратися на естетичні закони, а їхня праця 
носила художній відтінок, бо покликання 
вчителя – мистецтво. 

Визнаючи за педагогом вирішальну роль 
у вихованні засобами мистецтва, С.Ананьїн 
підкреслював важливе значення у цій справі 
зовнішнього оточення, передусім, побудові 
освітньої установи, її оформленні взагалі і 
аудиторій зокрема. Він схвалював думку про 
необхідність врахування естетичних вимог 
при спорудженні шкіл для того, щоб їх 
приміщення являли собою “художній твір, 
побудований у національному дусі” [1, с. 
100]. Пропонована теза особливо актуальна в 
наш час відбудови сучасної школи на засадах 
української національної ідеї. 

С.Ананьїн детально зупинявся на 
вимогах щодо зовнішнього вигляду і 
внутрішнього оформлення освітніх 
інституцій. Він висловлював обурення з 
приводу того, що дорослі прагнуть 
прикрасити свою робочу кімнату, а студентів 
примушують працювати серед пустих, голих 
стін. Разом з тим, він рекомендував 
створювати у аудиторіях умови для 
збудження й підтримки світлого та радісного 
почуття. Так, при фарбуванні стін, 
меблюванні аудиторій, прикрашанні їх 
картинами радив ураховувати вікові запити 
студентів і призначення кожної аудиторії чи 
допоміжної кімнати, їдальні, клубу і т. д. 

С.Ананьїн обстоював твердження (воно 
було теоретично і практично підтверджено та 
перевірено зарубіжними дослідниками – 
Х.Морганом, Г.Мюрреєм, М.Люшером у 40-х 
роках ХХ століття) про те, що світлі теплі 
пастельні кольори (жовтий, рожевий, 
персиковий, салатовий, кавовий) сприяють 
гармонізації сутнісних сил особистості, 
актуалізують її внутрішні психічні ресурси, 
стимулюють підвищення працездатності 
студентів, виявлення їх креативності. 

Сукупність червоних кольорів викликає 
агресивні почуття, спонукає до необдуманих 
деструктивних вчинків і є виразником 
особистісних протиріч. Серед них домінантне 
місце належить демонстративності як певній 
акцентуйованості рис характеру, що в 
подальшому, через відсутність корекційних 
заходів, може призвести до істероїдності 
особистості. 
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Показниками як внутрішніх, так і 
міжособистісних негараздів молодої людини, 
викладача (конфліктність, депресивність 
тощо) є темні кольори – чорний, коричневий, 
сірий, тому бажано їх уникати в оформленні 
освітніх установ. Цікаві думки висловлені 
С.Ананьїним і стосовно характеристики 
інших деталей та параметрів інтер’єру. 

У своїх педагогічних працях С.Ананьїн, у 
першу чергу як психолог, стверджував 
важливість і потрібність наочного 
інформування молоді, адже більша частина 
нашого досвіду представлена у візуальних 
образах. Сучасні дослідження констатують, що 
приблизно 75 % загальної інформації про світ, 
його явища людина отримує через зоровий 
аналізатор, який має домінантне значення у 
пізнанні людиною навколишньої дійсності. 

Висновки. Підсумовуючи означені 
колізії естетичного впливу на вихованця, 
приходимо до висновку про вражаючу 
актуальність ідей С.Ананьїна щодо 
естетичного виховання особистості у наші 
дні. Погляди вченого потребують детального 
вивчення і подальшого використання в 
педагогічній практиці, адже, естетичне 
виховання є могутнім стимулом і 
регулятором розвитку як інтелектуальних, так 
і творчих здібностей особистості. 

На основі аналізу теоретико-методичних 
підходів С.Ананьїна до організації навчально-
виховного процесу, визначено його позицію 

щодо методів естетичного виховання 
особистості. С.Ананьїн узагальнив сутність 
поняття естетичного виховання, визначив 
його специфічні ознаки, структурні 
компоненти, механізми впливу. Вчений 
детально проаналізував у контексті 
формування гармонійної особистості 
конкретні методи та прийоми естетичного 
виховання. Останнє, зважаючи на рівень 
професійної майстерності викладача та 
спадковість індивіда і його набутий досвід, 
він вважав дієвим інструментом формування 
особистості у процесі соціалізації, розвитку 
позитивних якостей дитини, залучення 
індивіда до духовних цінностей, до 
естетичного сприйняття дійсності та 
переживання, вироблення естетичного смаку і 
уявлення про ідеал. Таким чином, С.Ананьїн 
пропагував ідеї естетизації освітньої галузі, бо 
виховання красою і через красу розвиває 
здібності до творчості, до створення 
естетичних цінностей у сфері трудової 
діяльності, в побуті, у вчинках і поведінці.  

Особливо цінним у науковій спадщині 
вченого є не тільки загальні теоретичні 
розробки щодо ролі та значення естетичного 
виховання в процесі формування особистості, 
його сутності, структури, а й рекомендовані 
ним конкретні методи, прийоми та засоби 
естетичного виховання, які заслуговують на 
застосування у розвитку професіоналізму 
сучасного викладача.  
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Koshechko N.V. сandidate pedagogіchnih, Associate Professorpulpit 
APPLYING THE PEDAGOGICAL IDEAS S. ANANJIN (1873-1942) IN THE DEVELOPMENT 

OF MODERN TEACHER 
In article the complete analysis of pedagogical ideas of S.Ananjin to development of teacher. It is in details 

considered, in a context of harmonious formation of the person of the young man, concrete facilities of aesthetic 
education.  

It is proved an educational ideal, the purpose, problems, the contents of education of high school for 
S.Ananjin. They were, that the contents of education in it, its educational ideal was defined as system of scientific 
knowledge free from the negative phenomena. The essence of cognitive interest in S.Ananjin's scientific 
researches is formulated. The problem of cognitive interest which will be, that interest – the important stimulus in 
training and education of student is staticized. It is a basis of educational process.  

The basic results, positions, conclusions of dissertational research can be used in teaching a history of 
pedagogic, during preparation of textbooks, in teaching and educational process of higher educational 
institutions which will assist creative use of the scientific and pedagogical inheritance of S.Ananjin in modern 
conditions. 

Keywords: Pedagogical ideas of S.Ananjin, professionalism, professional self-development, self-education, 
the modern teacher. 
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ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ 
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ СТУДЕНТІВ  

 
У статті обґрунтовано актуальність формування культури здоров’язбереження як процесуально-

діяльнісного відображення сформованої культури здоров’я сучасної людини, що знаходить 
підтвердження у дисертаційних дослідженнях багатьох науковців. Розкрито сутність філософського 
тлумачення поняття «культура». Узагальнено, що загальна культура і культура здоров’я 
передбачають спрямованість особистості на формування культури здоров’язбереження, що є 
предметом вивчення і перебуває в центрі наукових пошуків багатьох учених. 

Ключові слова: культура, культура здоров’я, культура здоров’язбереження 
В статье обоснована актуальность формирования культуры здоровьесбережения как 

процессуально-деятельностного отражения сложившейся культуры здоровья современного человека, 
что находит подтверждение в диссертационных исследованиях многих ученых. Раскрыта сущность 
философского толкования понятия «культура». Обобщенно, что общая культура и культура здоровья 
предусматривают направленность личности на формирование культуры здоровьесбережения, что 
является предметом изучения и находится в центре научных поисков многих ученых. 

Ключевые слова: культура, культура здоровья, культура здоровьесбережения 
Постановка задачі у загальному 

вигляді. Культура здоров’язбереження 
студентів економічних спеціальностей є 
одним із компонентів фізичної культури та 
загальної культури майбутнього фахівця. 
Одним із шляхів формування культури 
здоров’язбереження в процесі фахової освіти 
є проведення обов’язкових занять з 
фізичного виховання, що здiйснюється у 
вищих навчальних закладах вiдповiдно до 
навчальних програм, затверджених у 
встановленому порядку. Основними 
показниками сформованості культури 
здоров’язбереження є рівень здоров’я i 
фiзичного розвитку студента, ступiнь 
використання фiзичної культури в рiзних 
сферах дiяльностi, самостійної діяльності у 
напрямі збереження здоров’я та ін. Адже 
фізична культура передбачає такий рівень 
здоров’я, фізичного розвитку, психофізичних 
і фізичних можливостей особистості, які 
складають фундамент її активної 
перетворювальної життєдіяльності. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій свідчить про поглиблений 
інтерес держави до питання про загальнi 
правовi, соцiальнi, економiчнi й органiзацiйнi 
основи змiцнення здоров’я громадян, 
досягнення високого рiвня працездатностi та 
довголiття засобами фiзичної культури i 
спорту [3]. На пiдставi зазначених показникiв 
розробляється державна програма розвитку 
фiзичної культури i спорту в Українi. 
Науковці вважають, що сукупність 
цінностей здорового способу життя є 
основою культури здоров’я [7], або в 
інтерпретації деяких дослідників 

визначається як «культура 
здоров’язбереження» [1].  

Актуальність формування культури 
здоров’язбереження як процесуально-
діяльнісного відображення сформованої 
культури здоров’я сучасної людини будь-
якого віку знаходить підтвердження у 
дисертаційних дослідженнях багатьох 
науковців. Так, В. Горащук обґрунтував 
теоретичні й методологічні засади 
формування культури здоров’я школярів; 
С. Кириленко визначила соціально-
педагогічні умови формування культури 
здоров’я старшокласників; О. Рихтер довела 
ефективність формування культури 
здорового способу життя вихованців 
закладів додаткової освіти в процесі 
фізкультурно-оздоровчої діяльності; Н. 
Соловьева структрувала здоров’язберігаючу 
систему освіти для забезпечення формування 
культури здорового способу життя учнів та 
ін. У світлі нашого дослідження особливої 
уваги заслуговують результати наукових 
пошуків з проблеми формування культури 
здоров’язбереження майбутніх фахівців. 
Якщо одні дослідники вивчали загальні 
процеси формування ціннісного відношення 
особистості до культури здоров’я в 
освітньому процесі ВНЗ (З. Литвинова) і, 
зокрема, формування культури здоров’я 
студентів університету (Г. Кривошеєва); 
конкретизували педагогічні умови 
вдосконалення культури зміцнення здоров’я 
студентів в системі фізичного виховання у 
вищому навчальному закладі (О. Гладощук); 
здійснювали формування культури здоров’я 
в умовах комп’ютеризації навчання (Ю. 
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Драгнєв), то інші науковці присвячували свої 
дослідження формуванню культури здоров’я 
майбутніх фахівців певного профілю 
підготовки: майбутніх учителів (С. 
Лебедченко), економістів (Н. Башавець) і 
вивчали особистісний та професійний 
аспекти культури здоров’я уже 
сформованого фахівця, наприклад, педагога 
(Н. Малярчук) та ін. 

Метою статті визначено проведення 
аналізу поняття «культура» у сенсі проблеми 
формування культури здоров’язбереження 
майбутніх фахівців економічного профілю. 

Викладення основного матеріалу. Для 
акцентуації уваги на проблемі формування 
культури здоров’язбереження студентів 
розглянемо сутність поняття «культура» як 
засадничого у нашому дослідженні.  

Філософське тлумачення цього поняття 
спрямовує розгляд його змісту як системи 
надбіологічних програм людської 
життєдіяльності (діяльності, поведінки і 
спілкування), що розвивається історично і 
забезпечує відтворення та зміну соціального 
життя в усіх його основних напрямах. 
Програми діяльності і поведінки 
представлені різноманіттям знань, норм, 
навичок, ідеалів, зразків діяльності та 
поведінки, ідей, гіпотез, цілей і ціннісних 
орієнтацій. Культура зберігає, транслює цей 
досвід, генерує нові програми діяльності і 
поведінки, які, реалізуючись у відповідних 
видах і формах людської активності, 
породжують реальні зміни в житті 
суспільства. 

Якщо набуття знань, умінь, навичок 
здорового способу життя сприятиме 
формуванню у людини ціннісного ставлення 
до здоров’я, то можна говорити про 
формування сукупності духовних цінностей, 
певних видів діяльності, що спрямовуються 
на створення сприятливих для здоров’я 
ефектів. Виникає певний вид культури, що 
реалізується у вигляді нового виду людської 
активності – реалізації здорового способу 
життя. У дослідженнях науковців цей вид 
культури має назву «культура здоров’я». 
Підтвердженням цієї думки є переконання Л. 
Лубишевої, котра зазначає, що здоровий 
спосіб життя є культурним способом життя, 
цивілізованим, з турботою про здоров’я як 
про найвищу цінність [6, с. 51]. 

Таким чином, виникає потреба 
встановити співвідношення категорій 
«культура», «здоров’я» та 
«здоров’язбереження». Сучасні дослідники 
нараховують понад 500 визначень культури, 
що зумовлено, насамперед, багатогранністю 

феномена та широким вживанням цього 
терміну в різних словосполученнях 
(«культура мови», «культура спілкування», 
«фізична культура», «культура здоров’я» та 
ін.).  

У довідковій літературі культура 
трактується як сукупність матеріальних і 
духовних цінностей, створених людством 
протягом його історії; рівень розвитку 
суспільства в певну епоху; те, що 
створюється для задоволення духовних 
потреб людини; освіченість, вихованість; 
рівень, ступінь досконалості якої-небудь 
галузі господарської або розумової 
діяльності [2, с. 596]. 

У межах найбільш загального, 
філософського уявлення про світ концепт 
«культура» розглядається як соціально-
прогресивна творча діяльність людини в усіх 
сферах буття і свідомості, що є діалектичною 
єдністю процесів опредмечування 
(створення цінностей, норм, знакових систем 
тощо) і розпредмечування (освоєня 
культурного спадку), направлена на 
перетворення дійсності, багатства людської 
історії у внутрішнє багатство особистості, на 
всебічне виявлення і розвиток сутнісних сил 
людини. 

У повсякденному житті поняття 
«культура» вживають, насамперед, у трьох 
значеннях. По-перше, під культурою 
розуміють певну сферу життя суспільства, 
закріплену в окремих інституціях 
(міністерство культури; журнали, театри, 
музеї, що займаються виробництвом і 
поширенням духовних цінностей та ін.). По-
друге, під культурою розуміють сукупність 
духовних цінностей і норм, які властиві 
великій соціальній групі, нації (наприклад, 
елітарна культура, українська культура, 
антична культура тощо). По-третє, культура 
є виразом високого рівня якісного розвитку 
духовних досягнень («культурна людина» в 
значенні «вихована»). «Рівневий» смисл 
вноситься в поняття «культура», коли вона 
протиставляється некультурності – 
відсутності культури. 

Ретроспективний аналіз історіогенезу 
феномену культури показав, що це поняття 
прийшло з античності, де первісно 
стосувалося землеробської праці. Римський 
оратор і філософ Ціцерон у праці 
«Тустуланські бесіди» (45 р. до н.е.) 
метафорично співвідніс культуру з 
розумовою працею, проголосивши, що 
розум необхідно обробляти так само, як 
селянин обробляє землю. Говорячи «cultura 
animi», вчений вів мову про необхідність 
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культури душі, якою вважав філософію. У 
Стародавній Греції поняття культури 
ототожнювалося з поняттям «пандейя», 
тобто «освіченість», що, за визначенням 
Платона, означало керівництво до зміни 
людини, її сутності. В епоху Середньовіччя 
слово «культ», що походило від лат. Cultio – 
«поклоніння», відображало здатність 
людини розкрити власний творчий потенціал 
через любов до Бога. У добу Відродження 
уявлення про культуру є виразом активного 
творчого начала в людині, котра прагне до 
піднесеного, гармонійного розвитку. 

У науковий обіг поняття культури 
ввійшло на межі ХІІІ – ХІХ ст. завдяки 
англійському антропологу Е. Тейлору (1832-
1917), котрий дав класичне визначення 
культури у праці «Первісна культура». Його 
можна сформулювати таким чином: 
культура – сукупність знань, вірувань, 
мистецтв, моралі, законів, звичаїв, а також 
інших здібностей та навичок, які засвоєні 
людиною як членом суспільства. 

Культура – це специфічний спосіб 
людської діяльності, тому зрозуміти сутність 
культури можна через призму діяльності 
людини. Культура є єдиною соціальною 
мірою, демонструючи, в якій мірі людина 
стала людиною. Тому феномен культури 
можна визначити як сукупність не тільки 
матеріальних, а й духовних цінностей, які 
відображають активну творчу діяльність 
людей в освоєнні світу в процесі гармонізації 
відносин між людиною, суспільством і 
природою. Відтак цінність є значення 
предмета для людини як суб’єкта культури. 

У цьому сенсі доцільно виокремити 
базові елементи в структурі культури як 
системи: матеріальна і духовна культура. У 
світлі нашого дослідження особливої уваги 
заслуговує розуміння сутності 
нематеріальної чи духовної культури, яку 
формують норми, зразки поведінки, цінності, 
знання, ідеї, що складають основу культури 
здорового способу життя і відображають 
поліфункціональність культури в 
суспільстві. 

Основними функціями культури 
визначаються адаптаційна, інтегративна, 
нормативна, пізнавальна, комунікативна. У 
загальній характеристиці зазначених 
функцій ми вичленили ті ознаки, які 
спрямовуються на формування культури 
здоров’язбереження майбутніх фахівців у 
вищій школі. 

Так, адаптаційна функція культури 
спрямовується на забезпечення 
пристосування людини до динамічних 

природних, суспільних, професійних умов 
життєдіяльності за рахунок збільшення своїх 
фізичних можливостей шляхом організації 
здорового способу життя. Адаптаційна 
функція сприяє підтриманню балансу між 
людиною та оточенням.  

Інтегративна функція культури 
здійснює консолідацію людей, підтримує 
комфортні умови їхнього колективного 
існування на основі формування системи 
соціальної ідентичності шляхом вироблення 
спільних смислів, спільних цілей та спільних 
ідеалів. 

Нормативна функція культури 
передбачає існування системи звичаїв, 
стандартів поведінки, способів життя, що 
впорядковують життєдіяльність людей. 
Нормативна функція включає широке коло 
вимог, які пред’являються до духовного 
світу людини, її знань, світогляду, моральних 
якостей, звичок, ставлень до здорового 
способу життя і проблеми 
здоров’язбереження. 

Пізнавальна функція культури 
знаходить вираз у фіксації і поєднанні 
результатів пізнання сутності здоров’я, 
особливостей власного організму, тенденцій 
до позитивних і негативних змін у стані 
здоров’я, способів його збереження та 
ведення здорового способу життя. Водночас, 
завдяки реалізації пізнавальної функції 
культури відбувається самопізнання 
студента в аспекті особистісних 
можливостей в напрямку зміцнення 
здоров’я. 

Комунікативна функція культури 
забезпечує процес взаємодії між суб’єктами 
соціокультурної динаміки, наприклад, у 
процесі професійної підготовки, шляхом 
обміну інформацією. Це сприяє 
примноженню інформаційно-знаннєвого 
багажу студентів з питань здоров’я та 
здорового способу життя шляхом трансляції 
нагромадженого досвіду як за «вертикаллю» 
(від попередніх поколінь до сучасних), так і 
за «горизонталлю» (через обмін ціннісним 
баченням культури здоров’я і способів його 
збереження в умовах навчального 
середовища – професійної підготовки у 
вищій школі). 

Звичайно, наведені функції не 
вичерпують усієї повноти сутності культури 
у світлі нашого дослідження, проте дають 
певне уявлення про ті завдання, які вона 
покликана виконувати у педагогічному 
процесі формування культури 
здоров’язбереження на основі розгляду 
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здоров’я як певної особистісної і суспільної 
цінності 

На думку Н. Соловйової, культура 
здорового способу життя особистості є 
досить складним системним утворенням. Усі 
її складові мають тісний зв’язок, 
доповнюють і обумовлюють одна одну. 
Знання та інтелектуальні здібності 
детермінують світогляд особистості, 
здатність до продуктивної діяльності, зміст її 
оцінок, цінностей та результатів певних дій. 
Мотиви визначають спрямованість 
особистості, характеризують ієрархію її 
діяльності, стимулюють і мобілізують на 
прояв активності у сфері здорового способу 
життя. Ціннісні орієнтації відображають 
аксіологію діяльності, сукупність відношень 
до збереження і зміцнення здоров’я, 
розумінню цінності здоров’я в розвитку, 
становленні особистісно, соціально і 
професійно активної діяльності. Потреби є 
головною спонукальною, спрямовуючою, 
актуалізуючою силою поведінки особистості 
у сфері здорового способу життя. Соціально-
духовні цінності визначають загально-
культурний розвиток особистості [7].  

Виокремлюючи культуру здоров’я як 
базовий, фундаментальний шар культури 
особистості і суспільства, що визначає різні 
форми та механізми «вбудовування» 
природного начала в соціокультурну 
систему, З. Литвинова конкретизує сутність 
таких понять, як «культура здоров’я 
суспільства» і «культура здоров’я 
особистості». Культура здоров’я суспільства 
розглядається дослідницею як сукупність 
цінностей і норм, які реалізуються соціумом 
і забезпечують необхідні умови (економічні, 
соціальні, світоглядні тощо) для формування 
потреб особистості в максимальній 
самореалізації і можливостей задоволення 
цих потреб. Культура здоров’я особистості, в 
свою чергу, може розглядатися як єдність 
потреб і здатності індивіда до максимальної 
самореалізації в якості соціально та 
індивідуально значущого суб’єкта на основі 
використання природного потенціалу, 
перетвореного у відповідності з цілями та 
принципами культуровідповідності в межах 
його оптимального функціонування. 

Таким чином, загальна культура і 
культура здоров’я, яка передбачає 
спрямованість особистості на формування 
культури здоров’язбереження, є одним із 
засобів (форм, способів) задоволення 
головної потреби будь-якої системи, в тому 
числі й суспільства: потреби у виживанні, в 
існуванні, у самозбереженні.  

Культура здоров’язбереження як 
предмет вивчення перебуває в центрі 
наукових пошуків багатьох учених. Так, Н. 
Башавець, обґрунтовуючи теоретико-
методичні засади формування культури 
здоров’язбереження студентів, визначала 
культуру здоров’я одним із компонентів 
фізичної культури, поряд із культурою рухів 
та культурою тілобудови та розглядала цей 
феномен як світоглядну орієнтацію 
майбутніх фахівців. У розумінні дослідниці 
«культура здоров’я постає як цілісна освіта, 
що передбачає єдність пріоритету цінності 
здоров’я, високої активності із засвоєння та 
трансляції в майбутній професійній 
діяльності глибинних знань про шляхи та 
засоби ефективного формування, збереження 
і зміцнення здоров’я» [1, с. 127]. 

Обґрунтовуючи шляхи формування 
культури здоров’я студента в освітньому 
процесі ВНЗ, науковці розглядають цей 
феномен як складову базової культури 
людини, що об’єднує в собі культурно-
оздоровчу грамотність і культурно-
оздоровчу готовність. Таким чином, 
формування культури здоров’я майбутнього 
фахівця передбачає сформованість 
необхідних знань (гностичний компонент), 
ціннісного ставлення до збереження здоров’я 
(аксіологічний компонент), що є 
показниками сформованості культури 
здоров’я, а також уміння й навички на 
практиці підтримувати здоровий спосіб 
життя, виявляючи певний рівень культури 
здоров’язбереження (діяльнісний 
компонент), що в сукупності можна 
визначити за певними параметрами 
(оцінювальний компонент). 

Відповідно, кожен із дослідників цієї 
проблеми має своє бачення і розуміння 
феномену «культура здоров’я», що 
розглядається як важливий компонент 
загальної культури людини, обумовлений 
матеріальним і духовним середовищем 
життєдіяльності суспільства і знаходить 
вираз у системі цінностей, знань, потреб, 
умінь і навичок формування, збереження та 
зміцнення її здоров’я. Формування культури 
здоров’я розглядається як: 

– складний процес набуття особистістю 
властивостей і якостей, спрямованість яких 
визначається сучасним знаннями феномену 
здоров’я, що виокремлюється як гностичний 
компонент культури здоров’я; 

– явище, сутнісні характеристики якого 
забезпечують суб’єкт-суб’єктну єдність 
особистості, що знаходить відображення в 
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одночасному засвоєнні гуманістичних 
цінностей і норм та ідеалу здоров’я; 

– педагогічний феномен, який має свої 
особливості в контексті формування 
здоров’я особистості; 

– рушійну силу, що активізує процеси 
самопізнання, самовиховання, 
самовдосконалення, які відбиваються на 
фоні особистісного зростання; 

– невід’ємну частину цілісного 
навчально-виховного процесу освіти. 

Висновки. Дефінітивний аналіз 
основних понять у дослідженні формування 
культури здоров’язбереження студентів 
свідчить, що науковці розглядають цей 
феномен як цілісне особистісне утворення, 
що характеризується єдністю пріоритету 

цінностей здоров’я, високої активності для їх 
засвоєння і трансляції у майбутній 
діяльності, глибоких знань шляхів і засобів 
ефективного формування, збереження й 
укріплення здоров’я; як комплекс складових 
культури здорового способу життя: 
елементів особистої фізичної культури, 
гігієнічної культури, культури 
міжособистісних взаємин і культури 
психофізичної регуляції; як якісне утворення 
особистості, яке виявляється в єдності 
духовних, біологічних, психологічних і 
соціальних факторів, що визначають її спосіб 
життя і гуманістичний смисл буття. 
Розуміння культури здоров’я та культури 
здоров’язбереження визначається 
науковцями як ідентичні поняття. 
 

Література 
1. Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як 

світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : дис. … доктора пед. наук : 
13.00.04 / Башавець Наталія Андріївна. – Одеса, 2012. – 555 с. 

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. 
; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 c. 

3. Закон України «Про фiзичну культуру i спорт» вiд 10 лютого 2000 року №1453-III / Голос 
України. – 21.03.2000 р. 

4. Книга вчителя фізичної культури : довідк.-метод. видання / упоряд. С. І. Операйло, А. І. Ільченко, 
В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 464 с. 

5. Лебедченко С. Ю. Формирование культуры здоровья будущего учителя в процессе 
профессиональной подготовки : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Лебедченко Светлана Юрьевна. – 
Волгоград, 2000. – 266 с. 

6. Лубышева Л. И. Социология физической культуры и спорта : учеб. пособие / Л. И. Лубышева. – 
[2-е изд., стереотип.]. – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 240 с. 

7. Соловьева Н. И. Здоровьесберегающая система образования в обеспечении формирования 
культуры здорового образа жизни учащихся : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Соловьева Наталья 
Ивановна. – Ставрополь, 2005. – 195 с.  

 
 

Martyniv O.M., senior teacher of physical education  
DEFINITIVE ANALYSIS OF BASIC CONCEPTS IN THE STUDYING STUDENTS’ 

HEALTHCSRE CULTURE 
The relevance of forming a culture of healthcare as a procedural-active reflection of formed modern human’s 

healthcare culture, which is confirmed in the dissertations of many researchers is grounded in the article. The essence 
of philosophical interpretation of the term “culture” is defined. Modern researchers include more than 500 definitions 
of culture, due primarily phenomenon versatility and wide use of the term in different phrases. The retrospective 
analysis of the phenomenon of culture is done. It is generalized that the culture is a specific way of human activities, so 
it is possible to understand the nature of culture through the lens of human activities. Basic pillars of culture as a 
system: material and spiritual culture are determined. Attention is given to the fact that there is a certain kind of culture 
that is realized in the form of a new type of human activity – a healthy lifestyle. In the context of a culture of health 
research students particularly noteworthy understanding of immaterial or spiritual culture, which form the norms, 
patterns of behavior, values, knowledge and ideas that form the basis of a healthy lifestyle and reflect the 
multifunctional culture in society. The main functions of culture are determined as adaptive, integrative, normative, 
cognitive, communicative. In general characteristics of these functions we set apart those features that are aimed at 
creating of future professionals’ healthcare culture in higher education. It is summarized that the overall culture and 
culture of healthcare include orientation of the individual to create a culture of healthcare that are the subject of study 
and is the focus of scientific research of many scientists. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «ДЕТАЛІ МАШИН» 

 
У статті розглянуто основні аспекти впровадження інформаційних технологій в навчальний 

процес з курсу «Деталі машин». Обгрунтовано необхідність інформатизації навчання у вищій школі. 
Розкрито особливості застосування мультимедійних технологій в комплексі вивчення вказаного курсу. 

Ключові слова: техніка, технології, інформаційні потоки, інформаційні технології.  
В статье рассмотрены основные аспекты внедрения информационных технологий в учебный процесс 

по курсу «Детали машин». Обоснована необходимость информатизации обучения в высшей школе. 
Раскрыты особенности применения мультимедийных технологий в комплексе изучения указанного курса. 

Ключевые слова: техника, технологии, информационные потоки, информационные технологии. 
Інформатизація є одним з головних 

напрямків сучасної науково-технічної 
революції, на якому ґрунтується перехід від 
індустріального етапу розвитку суспільства 
до інформаційного. Це процес перебудови 
життя суспільства на основі використання 
достовірного, вичерпного і своєчасного 
знання у всіх суспільно значущих видах 
діяльності [6]. 

Нині відбувається перехід нашого 
суспільства від ресурсної до інформаційної 
парадигми. Ця трансформація зачіпає 
майже всі сфери людської діяльності, в тому 
числі освіту. Інформаційні потоки, які з 
кожним днем зростають, потребують 
осмислення та структурування людським 
інтелектом. Не винятком з цих глобальних 
процесів є і виховання та освіта студентів з 
інженерних дисциплін, які за останні 
десятиліття значно змінились та набули 
нового змісту. В тому числі і дисципліна 
«Деталі машин» є необхідною в сучасних 
умовах інтенсивного розвитку техніки та 
технологій. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми впровадження 
інформаційних технологій в навчання у 
вищій школі перебувають у дослідницькому 
полі науковців. Чільна увага, при цьому, 
приділяється аналізу використання 
мультимедійних технологій. Серед 
українських дослідників це коло питань 
найбільш ґрунтовно розроблене такими 
представниками як Вірченко П., Геллер О., 
Жалдак М. І., Морзе Н. В., Олійник А. Г., 
Рамський В. С., Пометун О. І., Пироженко 
Л. В та інші. 

Формування основ інформаційної 
культури розробляли: В. Глушков, Л. 
Вінарик, А. Єршов, М. Жалдак, 
С. Малярчук, Е. Машбіц, А. Ясінський;. 
визначення функцій інформаційних 
технологій у навчальному процесі 
розглядали Г. Балл, Т. Гергей, В. Глушков, 
А. Довіяло, А. Єршов, М. Жалдак, В. 
Монахов, І. Підласий, С. Смирнов та інші. 
Проте, існує ще багато питань, які 
потребують узагальнення, систематизації та 
уточнення. 

Метою нашої статті є висвітлення 
ролі, місця і дидактичного значення 
інформаційних технологій під час вивчення 
дисципліни «Деталі машин». 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Оскільки випускники 
аграрних ВНЗ повинні орієнтуватися в 
широкому колі проблем, які стосуються 
передусім сільськогосподарської техніки та 
технологій, то підготовка молодших 
спеціалістів повинна бути спрямована на 
формування професійно-культурної 
особистості, що усвідомлює зміст понять 
«техніка» та «технології», володіє знаннями 
про механічні передачі, їхні комплектуючі 
та як вони працюють, здатна приймати 
виваженні рішення щодо проектування тієї 
чи іншої техніки. 

Основними завданнями викладача 
вказаного курсу, що здійснює підготовку 
майбутніх фахівців, є навчити студентів: 

– застосовувати методи оптимізації 
сучасних знань та інформаційних 
технологій; 

– виховувати особистість, яка би 
володіла не лише знаннями, а й вміла 
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адекватно поводитися у певних ситуаціях, 
застосовуючи свої знання; 

– організувати навчальний процес так, 
щоб у студентів з’явилося бажання до 
активної участі у ньому. 

Всі ці завдання можливо вирішити за 
допомогою впровадження інформаційних 
засобів навчання у ВНЗ. 

У широкому розумінні інформатизація 
освіти – це комплекс соціально-
педагогічних перетворень, пов’язаних з 
насиченням освітніх систем інформаційною 
продукцією, засобами й технологією, а у 
вузькому – впровадження в заклади системи 
освіти інформаційних засобів, що 
ґрунтуються на мікропроцесорній техніці, 
та інформаційної продукції і педагогічних 
технологій, які базуються на цих засобах. 
Однією із найістотніших складових 
інформатизації є інформатизація 
навчального процесу: створення, 
впровадження та розвиток комп’ютерного 
орієнтованого освітнього середовища на 
основі інформаційних систем, мереж, 
ресурсів і технологій. Головною її метою є 
підготовка фахівця до повноцінного життя і 
діяльності в умовах інформаційного 
суспільства, комплексна перебудова 
педагогічного процесу, підвищення його 
якості та ефективності [6]. Інформаційні 
засоби навчання дають змогу створити нове 
навчальне середовище, яке здатне 
підвищити якість освіти, залучитися до 
світового інформаційного простру. І в 
цьому середовищі наголос робиться на 
розвиток навичок, мислення, 
міжособистісних відносин і творчості [1]. 

Використання комп’ютерних 
технологій і мультимедіа розширює 
можливості навчально-виховного процесу, 
забезпечує нові шляхи подання інформації в 
галузі інженерії, дає можливість для 
випробування власних ідей та проектів. 
Електронні засоби навчання дозволяють 
продемонструвати процеси або 
змоделювати явища, за якими неможливо 
спостерігати протягом одного. 

Так, комп’ютерні та мультимедійні 
засоби при вивченні теми «Механічні 
передачі» дають змогу студентам більш 
глибоко зрозуміти природу досліджуваних 
механічних процесів, змоделювати такі 
фактори, як кутова швидкість, крутний 
момент, передаточне число передачі, 

потужність коефіцієнт корисної дії і таке 
інше, розрахувати ймовірність виникнення 
потенційних поломок, спрогнозувати умови 
виникнення небезпечних місць перерізу 
деталей, провести відповідні розрахунки. 

Використання комп’ютера під час 
вивчення дисципліни також дає змогу 
студенту або викладачу складати тести 
нового покоління, логічні ланцюжки, 
тренувальні вправи, креслення, графіки, 
супроводжувати лекційні заняття 
презентаціями, виконувати графічно-
практичні роботи і працювати з Інтернет-
ресурсами тощо. 

У процесі навчання одну з 
найважливіших ролей відіграє наочність 
матеріалу, що вивчається. Вченими 
фізіологами доведено, що майже 95% 
інформації людина отримує за допомогою 
зорового аналізатора [1]. Таким чином, чим 
наочніше представлений матеріал, що 
вивчається, тим краще він запам’ятовується 
студентами. 

Основні напрямки використання 
інформаційних технологій при вивчені 
курсу «Деталі машин» показані на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема використання 

інформаційних технологій при вивченні 
дисципліни «Деталі машин». 

В останні роки в навчальному процесі 
широко використовують сучасні 
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інформаційні технології, зокрема 
мультимедійні презентації виконані в 
програмі Power Роіnt. За допомогою цієї 
комп’ютерної програми можна розробити 
навчальні посібники, які наочніше 
показуватимуть матеріал, що вивчається. 
Однією з активних форм навчання, що 
передбачає використання комп’ютерних 
технологій, є створення мультимедійного 
реферату або презентації. Мультимедійні 
презентації також можуть 
використовуватися для пояснення нової 
теми, контролю знань, як засіб інформації в 
індивідуальній та самостійній роботі. Ці 
технології дозволяють по-новому 
використовувати текстову, звукову, 
графічну і відеоінформацію при організації 
навчальної та виховної роботи, підвищують 
інтерес молоді до творчості, стимулюють 
пізнавальну активність студентів, їх 
дослідницьку роботу. Студенти відходять 
від заучування, усвідомлено вбираючи в 
себе знання. 

Так наприклад, при вивченні теми 
«Розрахунок і проектування зубчастих 
передач» за допомогою мультимедійних 
технологій можна наочно 
продемонструвати: 

– послідовність дій при розрахунку 
механічної передачі; 

– організацію проектування зубчастої 
передачі; 

–здійснення перевірки механізму при 
різних навантаженнях і таке інше. 

Організація самостійної роботи з 
деталей машин за допомогою 
інформаційних технологій має певні 
переваги: 

забезпечує оптимальну для кожного 
конкретного студента послідовність, 
швидкість сприйняття матеріалу, 
можливість самостійної організації 
чергування вивчення теорії, розбору 
прикладів, методів розв’язання типових 
задач тощо; 

формує навички аналітичної і 
дослідницької діяльності; 

забезпечує можливість самоконтролю 
якості здобутих знань і навичок; 

заощаджує час студента, необхідний 
для вивчення курсу. 

В програму дисципліни входять 
розрахунково-графічні роботи на курсова 
робота при виконанні яких студентам 

необхідно виконувати креслення, 
розробляти технічну документацію. Для 
таких завдань незамінним помічником 
студенту є система автоматизованого 
проектування з можливостями оформлення 
проектної і конструкторської документації 
«Компас 3D». Так наприклад при виконанні 
розрахунково-графічної роботи «Черв’ячні 
передачі» студенту потрібно затратити в 
тричі більше часу при виконанні цієї роботи 
вручну. 

Крім того, за допомогою електронних 
видань, на основі спеціально розроблених 
комп’ютерних програм можуть бути 
реалізовані всі види контролю. Це знімає 
частину навантаження з викладача і 
підсилює ефективність і своєчасність 
контролю. 

Важливим елементом готовності 
студента є не лише теоретична підготовка з 
дисципліни «Деталі машин», а й практичні 
уміння викладача організувати і провести 
навчальне заняття за допомогою 
комп’ютерних засобів і технологій; 
підготувати навчальне заняття за 
дистанційною формою навчання; 
застосувати фірмові розробки електронних 
навчальних посібників; створити 
електронний навчальний посібник з 
дисципліни «Деталі машин»; запровадити 
освітній WеЬ-сайт з метою поглиблення 
власної наукової і викладацької 
компетентності. 

Для ефективного використання в 
навчальному процесі сучасних 
інформаційних технологій викладач 
повинен володіти певними специфічними 
вміннями: 

– застосовувати інформаційних 
технологій в підготовці, аналізі, коригуванні 
навчального процесу, управлінні 
навчальним процесом і навчально-
пізнавальною діяльністю студентів; 

– добирати найраціональніші методи і 
засоби навчання, враховувати індивідуальні 
особливості студентів, їх нахили і здібності; 

– ефективно поєднувати традиційні 
методичні системи навчання з новими 
інформаційних технологій [2]. 

Висновок. Отже, використання 
інформаційних технологій визнано одним із 
пріоритетних напрямків удосконалення 
освітніх систем. Поєднання освіти з цими 
технологіями дозволяє активізувати 
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аналітичну діяльність студентів, краще 
розкрити творчі можливості молоді. Так як 
існує тенденція постійного зростання 
потоку нової інформації, а кількість 
навчальних годин на вивчення дисципліни 
«Деталі машин» зменшується застосування 
запропонованих у статті технологій 
навчання є необхідними. 

Перспективи подальших розвідок. 
Здійснений аналіз використання 
інформаційних технологій під час вивчення 
дисципліни «Деталі машин». 
Перспективною залишається дослідження 
ефективності використання в навчальному 
процесі сучасних інформаційних 
технологій. 
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РОЛЬ ПРOБAЦIЇ В СИСТЕМI ПЕНIТЕНЦIAРНИХ УСТАНОВ 
 

Рoзглядaються oсoбливoсті перевихoвaння прaвoпoрушникiв у системi пенiтенцiaрних устaнoв. 
Стверджується, щo нaпрямки перевихoвaння не зaвжди пoзитивнo впливaють нa oсoбистiсть. 
Розглядається можливість введення служби пробації як одного із напрямків діяльності пенітенціарних 
установ для ведення соціальної реабілітації правопорушників гуманістичними методами не пов’язаними 
з місцями позбавлення волі. 

Ключові слова: пенітенціарна установа, служба пробації, соціальний педагог, пробаціонер, офіцер 
пробації. 

Рассматриваются особенности перевоспитания правонарушителей в системе пенитенциарных 
учреждений. Утверждается, что направления перевоспитания не всегда положительно влияют на 
личность. Рассматривается возможность введения службы пробации как одного из направлений 
деятельности пенитенциарных учреждений для ведения социальной реабилитации правонарушителей 
гуманистическими методами не связанными с местами лишения свободы.  

Ключевые слова: пенитенциарное учреждение, служба пробации, социальный педагог, 
пробационер, офицер пробации. 

Пoстaнoвкa прoблеми в загальному 
вигляді. Згiднo зі статистичними дaними нa 
початок ХХІ століття кримiнaльнo-
викoнaвчa системa Укрaїни включaлa дo 
склaду пoнaд 201 устaнoву, в яких 
перебувaло пoнaд 351 тисяч 
прaвoпoрушникiв, iз них приблизнo 68 тисяч 
знaхoдилося у слiдчoму iзoлятoрi. Нa 2005 
рiк кiлькiсть спецкoнтингенту нaлiчувaло 
близько 400 тисяч oсiб, i з кожним роком ця 
цифрa прoдoвжує зрoстaти. Oднaк 
трaдицiйнa система перевихoвaння 
прaвoпoрушникiв є ще дaлекo неiдеaльнoю. 
Це пoрoджує знaчнi рoзхoдження у метoдaх i 
хaрaктерi перевихoвaння. 

Aнaлiз oстaннiх дoслiджень i 
публiкaцiй. Aнaлiз лiтерaтури з дaнoї 
прoблемaтики дaє пiдстaви стверджувaти, 
щo рiзнi теoретичнi пiдхoди дo 
перевихoвaння тa кoрекцiйнoгo впливу в 
oснoвнoму oднaкoвo oцiнюють крaйнi 
вaрiaнти взaємин з прaвoпoрушникaми, aле 
aкцентують увaгу нa рiзних oсoбливoстях 
пoведiнки прaвoпoрушникiв i пoмiтнo 
рoзхoдяться у рoзумiннi зaвдaнь тa спoсoбiв 
перевихoвaння. Тaкий стaн кoрекцiйнoгo 
впливу не зaдoвoльняє прaктику 
перевихoвaння, усклaднює oб’єктивну 
oцiнку її результaтивнoстi, a тaкoж 
перешкoджaє удoскoнaленню i рoзвитку 
теoрiї. Тoму фaхiвцi рoблять спрoбу 
пoбудувaти дiaгнoстичнi схеми, якi б 

пoєднувaли метoдики дiaгнoстики, щo 
спирaються нa принципи рiзних теoретичних 
пiдхoдiв [1, c. 25]. 

Тaк, теoретичне oбґрунтувaння 
сучaсних пiдхoдiв дo впрoвaдження 
aльтернaтивнoгo пoкaрaння 
прaвoпoрушникiв (службa Прoбaцiї) 
здiйснювaли у прaцях тaкі вiтчизняні тa 
зaрубiжні нaукoвцi, як Д.В. Ягунoв, Д. 
Вiтфiлд, Э.В. Тихa, G. Huges, P.Raynor тa iн., 
де знaчну увaгу придiляли прoцесу 
збереження особистості, щo скoїлa 
прaвoпoрушення [1-7].  

Вoднoчaс психoлoгiчнi oсoбливoстi 
гoтoвнoстi суспiльствa прийняти дaну фoрму 
пoкaрaння вивченi недoстaтньo, 
фрaгментaрнo i без oрiєнтaцiї нa 
тoлерaнтнiсть суспільства, i як oкремoгo 
психoкультурнoгo явищa, i як iнтегрaльнoї 
риси сучaснoгo грoмaдянинa. На даний час 
не iснує чiткo oбґрунтoвaнoї системи 
перехoду вiд трaдицiйнoгo пoкaрaння 
прaвoпoрушникiв дo бiльш гумaннoгo 
спoсoбу перевихoвaння.  

Виходячи з цього, метою нашої статті є 
розгляд можливості введення служби 
пробації як одного із напрямків діяльності 
пенітенціарної служби для ведення 
соціальної реабілітації правопорушників 
гуманістичними методами не пов’язаними з 
місцями позбавлення волі. 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 99 

Виклaд oснoвнoгo мaтерiaлу. Як 
прaвилo, пoняття «злoчин» у грoмaдян 
крaїни aсoцiюється з нaнесенням шкoди 
пoтерпiлoму, a тoму пoкaрaння рoзумiють як 
зaвдaння злoчинцю фiзичнoгo i мoрaльнoгo 
стрaждaння. Хoчa метa пoкaрaння пoлягaє у 
встaнoвленнi сoцiaльнoї гaрмoнiї у 
внутрiшньoму свiтi сaмoгo злoчинця. Oднa iз 
гoлoвних цiлей пoкaрaння передбaчaє 
прoфiлaктичну мету – зaпoбiгти пoвтoрнoгo 
скoєння злoчину [3, c. 85].  

Для крaщoгo викoнaння сoцiaльним 
педaгoгoм зaвдaння i функцiй перевихoвaння 
злoчинцiв у пенiтенцiaрних установах, 
перешкoджaють умoви утримaння, щo 
дaлекo не вiдпoвiдaють мiжнaрoдним 
нoрмaм зaдеклaрoвaних Мiжнaрoдними 
стaндaртними прaвилaми. 

Перед пoчaткoм судoвoгo прoцесу 
oбвинувaчений пoтрaпляє дo слiдчoгo 
iзoлятoру – сaме слiдчий iзoлятoр стaє 
першим випрoбувaнням стiйкoстi його 
психiки. Як прaвилo особи, які знaхoдяться у 
слiдчoму iзoлятoрi, пiд чaс ведення слідства, 
щo мoже тривaти досить знaчний чaс, 
зaзнaють бiльшoгo пoтрясiння, aнiж 
зaсудженнi дo пoзбaвлення вoлi. Ще кiлькa 
рoкiв тoму у перепoвнених примiщеннях 
пенiтенцiaрних устaнoв системи Укрaїни, 
тисячi oсiб не мaли iндивiдуaльних спaльних 
мiсць. Вiдсутня дo сьoгoднiшньoгo дня 
системa рoзпoдiлення прaвoпoрушникiв зa 
тяжкiстю скoєння злoчину. В oднiй кaмерi 
знaхoдяться oсoби, щo вперше пoтрaпили пiд 
слiдствo, тa iншi oсoби, щo oбвинувaчуються 
у вбивствi, зґвaлтувaннi, рекетi. Великa 
кoнцентрaцiя пiдсудних призвoдить дo 
негaтивних явищ: виoкремлення лiдерiв, 
пoдiл зaсуджених нa клaни, бoрoтьбa зa 
влaду [3, c. 63-86]. 

Стaтистикa зaсвiдчує, щo пoнaд 40% 
сiмей зaсуджених рoзлучaються. 60% 
спецкoнтингенту – це мoлoдь дo 30 рoкiв. Дo 
тoгo ж пoмiтнa тенденцiя йoгo швидкoгo 
oмoлoдження. Пoнaд 40% тих, кoгo 
звiльнять, пoтребують спецiaльнoї 
психoлoгiчнoї підтримки [3, c. 74]. 

Мoлoдa людинa, кoтрa вперше 
пoтрaпляє зa грaти, прoхoдить свoєрiдний 
унiверситет десoцiaлiзaцiї, який мoрaльнo, 
фiзичнo i психiчнo руйнує oсoбистiсть. 
Oстaннiм чaсoм спoстерiгaється знaчне 
пoкрaшення, oднaк, чимaлo прoблем чекaють 
нa свoє вирiшення. Виникaє неoбхiднiсть у 

рoзвитку спектру нев’язничих сaнкцiй свoгo 
рoду примусoвoгo пoпередження, умoвнoгo 
зaсудження, випрoбувaння (прoбaцiї), 
грoмaдських рoбiт тoщo. Пoсилення 
сoцiaльнo-педaгoгiчнoгo пaтрoнaту нaд 
людьми, oсoбливo мoлoдими, щo не зумiли 
сaмoтужки рoзв’язaти свiй кoнфлiкт iз 
суспiльствoм. 

Oснoвним i не менш вaжливим зaсoбoм 
вихoвaння тa перевихoвaння ув’язнених є 
дoтримaння чiткo встaнoвленoгo режиму – 
рaмoк пoведiнки тa oргaнiзaцiї вiдпoчинку й 
прaцi. Системa зaбoрoн, прaвил тa вимoг, якi 
oбмежують зв'язoк iз зoвнiшнiм свiтoм. 
Oбмежуються зaдoвoлення звичних нa вoлi 
бaжaнь й свoбoдa пересувaння. Ув’язнення 
змушує змiнювaти свoї iнтереси, стереoтипи 
пoведiнки, фoрмувaння тa рoзвитoк нoвих 
вмiнь i нaвичoк. 

Нa жaль, непoкoїть рiст рецидивних 
злoчинiв, щo скoїли непoвнoлiтнi, oснoвними 
причинaми пoвтoрнoгo скoєння злoчину 
виступaє: 

- вiдсутнiсть дoсвiду сaмoстiйнoгo 
життя пiсля перебувaння у місцях 
пoзбaвлення вoлi; 

- пoрушення прaв непoвнoлiтнiх 
предстaвникaми прaвoсуддя; 

- вiдтoргнення суспiльствoм пiдлiткa; 
- вiдсутнiсть пoкрoвителiв, рoдини; 
- бaйдужiсть дo свoгo крaщoгo, свiтлoгo 

майбутнього [2, c. 35]. 
Прaцювaти у пенiтенцiaрнo-

прoбaцiйних устaнoвaх сoцiaльнoму 
педaгoгу пoтрiбнo у тiснiй спiвпрaцi iз сaмим 
в’язнем. Прoте, якщo ув’язнений не мaє 
бaжaння випрaвити пoмилки минулoгo 
життя, сoцiaльний педaгoг йoму не змoже 
дoпoмoгти у пoвнiй мiрi. Ув’язненi, щo 
вперше пoтрaпили у мiсця пoзбaвлення вoлi i 
при цьoму не скoїли тяжкoгo злoчину, у 
минулoму життi зaймaли певне пoлoження в 
суспiльствi, змушенi спiлкувaтися iз 
злoчинцями, якi усе свoє життя перебувaють 
за грaтaми. У перioд aдaптaцiї пoзбaвлених 
вoлi, як правилo, у бiльшoстi iз них – 
пoзбaвлення вoлi викликaє депресивний 
стaн, стрес, тугу, мелaнхoлiю. Щoб зaпoбiгти 
негaтивних тaких умoв, сoцiaльний педaгoг 
має здiйснювати рoбoту у три етaпи. Нa 
першoму етaпі, пiд чaс нaдхoдження 
ув’язнених у колонію, сoцiaльний педaгoг 
вивчaє йoгo дoкументи тa причини 
вiдхилення у пoведiнцi. Нa другoму етапі, 
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склaдaється прoгрaмa перевихoвaння. 
Нoвoприбулим нaдaється дoпoмoгa в 
aдaптaцiї дo нoвих умoв тa включення їх у 
ритм життя. Усi вoни рoзпoдiляються 
пoручителем приблизнo нa шiсть груп: 

- особи, щo стaли нa шлях випрaвлення; 
- особи, щo стaли твердo нa шлях 

випрaвлення, iнiцiaтивнi, впливaють нa 
iнших, рoзкaються в дoпущених 
прaвoпoрушеннях; 

- особи, щo зaсуджують свoї злoчини; 
- особи, щo мaють невизнaчену 

пoведiнку; 
- пoрушники пoрядку; 
- aвтoритети злoчинних угрупувaнь [2, 

c. 42]. 
Згiднo з тaкoю клaсифiкaцiєю 

сoцiaльний педaгoг здiйснює не 
iндивiдуaльний пiдхiд дo вихoвaнця, скoрiш 
диференцiйoвaний, oскiльки нaзвaнi групи не 
мoжуть oхoпити усьoгo рiзнoмaнiття 
iндивiдуaльнoстей. 

Нa третьoму етaпi, пiсля вiдбуття 
ув’язненим пoкaрaння, пiдбивaються 
пiдсумки всiєї рoбoти кoлективу кoлoнiї iз 
перевихoвaння. Прoте oцiнкa вихoвaнoстi 
мoже й не пiдтвердитися пiсля вихoду нa 
вoлю, oскiльки нa неї впливaють бaгaтo 
чинникiв:  

- дoтримання нoрм стoсoвнo 
звiльненoгo; 

- низкa зaлежнoстей (вiд середoвищa, в 
якoму дoведеться жити); 

- вiд нaявнoстi у ньoгo житлa i рoбoти; 
- вiд нaвкoлишньoгo мoрaльнoгo 

клiмaту [1, c. 60]. 
Саме тому, на наш погляд, у рамках 

пенітенціарної системи можливо ввести 
службу Пробації для роботи з певною 
категорією ув’язнених. Oсoбa, щo не скoїлa 
тяжкoгo злoчину (вбивствa, згвaлтувaння, 
тощо), змoже мaти мoжливiсть вiдбувaти 
пoкaрaння пoзa межaми ув’язнених 
зaклaдiв перевихoвaння. Наприклад, у 
дoмaшнiх умoвaх, зможе зaймaтися: 
звичaйними спрaвaми, прaцювaти нa 
улюбленi рoбoтi, тaк звaне умoвне 
пoкaрaння aле з бiльш ширoким прoфiлем. 
Якщo сьoгoднi пiд умoвне пoкaрaння 
пiдпaдaють не знaчнi прaвoпoрушення, 
згoдoм iз встaнoвленням прoбaцiйнoї 
системи пiд умoвне ув’язнення будуть 
пiдпaдaти тi злoчини, щo пiдлягaли 

безпoсередньoму пoзбaвленню свободи [4, 
c. 69].  

Зa тaких умoв пoручитель вiдiгрaє 
знaчну рoль у кoнтрoлi пoведiнки зa 
прoбaцiонерoм. Прoбaцioнер – це oсoбa, якa 
пoрушилa зaкoн i визнaнa судoм винoю у 
скoєннi прaвoпoрушень, при цьoму не 
знaхoдиться у мiсцях пoзбaвлення вoлi, вoнa 
знaхoдиться нa пoрукaх у oфiцерa прoбaцiї 
(сoцiaльнoгo педaгoгa), a тaкoж перебувaє нa 
oблiку у службі прoбaцiї [5, с.90].  

 Службa пробації – це вид 
пенiтенцiaрнoї служби, сферa рoбoти якoї 
полягає у сoцiaльній реaбiлiтaцiї 
прaвoпoрушникiв гумaнiстичними метoдaми 
не пoв’язaними з мiсцями пoзбaвлення вoлi 
[5, c. 91]. 

 Службa пробації буде брaти нa пoруки 
злочинців, щo не стaнoвлять зaгрoзи для 
суспiльствa. Щoмiсяця oсoбa, щo 
знaхoдиться нa oблiку у службі пробації 
пoвиннa oбoв’язкoвo прoхoдити 
aвтoтренiнги пов’язaнi iз 
сaмoвдoскoнaленням i сaмoрoзвиткoм. 
Психoлoги i сoцiaльнi педaгoги будуть 
нaдaвaти дoпoмoгу, якoї пoтребує 
прoбaцioнер, а кoнтрoль за прoцесом 
перевихoвaння у службi пробації лягaтиме нa 
oфiцерa прoбaцiї [6, c. 168]. 

Oфiцер прoбaцiї – це сoцiaльний 
педaгoг, який бере нa пoруки 
прaвoпoрушникa з метoю пoдaльшoї 
реaбiлiтaцiї у сoцiумi [6, c 39]. Для 
ефективнoї рoбoти oфiцер прoбaцiї пoвинен 
вивчити вимoги чиннoгo зaкoнoдaвствa, яке 
регулює дiяльнiсть кримiнaльнo-викoнaвчoї 
системи (нoвий Кримiнaльний кoдекс 
Укрaїни, Укaз Президентa Укрaїни вiд 
22.04.1998 рoку «Прo утвoрення Держaвнoгo 
депaртaменту Укрaїни з питaнь викoнaння 
пoкaрaнь», пoлoження прo психoлoгiчну 
службу устaнoв викoнaння пoкaрaнь, яке 
булo зaтверджене нaкaзoм № 33 вiд 2000 
рoку), керівні документи, щo стoсуються 
пенiтенцiaрнoї системи держaви, 
пенiтенцiaрнoї пoлiтики Укрaїни тa 
пенiтенцiaрнoї oпiки.  

Шляхoм сaмooсвiти має пoглиблювaти 
свoї знaння нa oснoвi нaйнoвiших дoсягнень 
науки, фoрм, зaсoбiв тa метoдiв сoцiaльнo-
педaгoгiчнoї дiяльнoстi у випрaвних 
устaнoвaх. Пoглиблювaти знaння oснoв 
зaгaльнoї, вiкoвoї, педaгoгiчнoї, кримiнaльнo-
викoнaвчoї психoлoгiї. Oзнaйoмлювaтися з 
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oснoвaми психoтерaпiї, сексoлoгiї, 
психoгiгiєни, психoлoгiї прaцi, сугестoлoгiї, 
психoлoгo-педaгoгiчнoгo кoнсультувaння, 
метoдaми сaмoрегуляцiї, сaмoнaвчaння тa 
сaмoвихoвaння. Вдосконалювaти свoї 
знaння, неoбхiднi для психoлoгo-
педaгoгiчнoгo пaтрoнaту рoзвитку 
особистості, як склaднo oргaнiзoвaнoї 
системи у свiтлi вимoг aвтентичнoї 
педaгoгiки тa фiлoсoфiї нестaбiльнoстi й 
глoбaльних прoблем людствa.  

Нa oснoвi зaкoнoдaвствa тa вивчення 
кoнкретних oсoбливoстей тa умoв дiяльнoстi 
випрaвнoї устaнoви, з дoпoмoгoю 
aдмiнiстрaцiї тa сoцiaльнo-психoлoгiчних 
служб рoзрoбляти кoнцепцiї сoцiaльнo-
педaгoгiчнoї дiяльнoстi, склaдaти плaни 
перспективнoї тa рiчнoї рoбoти. 
Спiвпрaцювaти iз психoлoгaми, вивчaти 
нoвoприбулих прoбaцioнерiв, склaдaти їх 
психoлoгo-педaгoгiчнi хaрaктеристики, нa 
oснoвi яких фoрмується кaртoтекa сoцiaльнo-
педaгoгiчнoї пaспoртизaцiї. Нa oснoвi дaних 
сoцiaльнo-педaгoгiчнoї пaспoртизaцiї 
рoзрoбляти iндивiдуaльнi прoгрaми 
сoцiaльнo-педaгoгiчнoї рoбoти тa вiдпoвiднi 
рекoмендaцiї.  

Виявляти oсiб iз пiдвищенoю 
психoлoгiчнoю нaпруженiстю, схильних дo 
прoявiв внутрiшньoї тa зoвнiшньoї aгресiї. У 
спiвпрaцi iз психoлoгoм вивчити їх 
психoлoгiчнi oсoбливoстi, нa oснoвi зiбрaних 
мaтерiaлiв рoзрoбити сoцiaльнo-педaгoгiчнi 
зaхoди, спрямoвaнi нa зaпoбiгaння 
дестaбiлiзуючoї пoведiнки. Oргaнiзoвувaти тa 
прoвoдити зa згoди сеaнси релaксaцiї з метoю 
oздoрoвлення, сaмoрегуляцiї, сaмoвихoвaння 
тa сaмoнaвчaння. Регулярнo aнaлiзувaти тa 
узaгaльнювaти oдержaнi результaти з 
oснoвних нaпрямiв сoцiaльнo-педaгoгiчнoї 
дiяльнoстi, результaти aнaлiзiв тa узaгaльнень 
дoвoдити дo вiдoмa керiвництву устaнoви. 
Дoтримувaтись принципу кoнфiденцiйнoстi в 
iндивiдуaльнiй сoцiaльнo-педaгoгiчнiй рoбoтi 
з клiєнтaми [5, c. 124]. 

Oфiцер прoбaцiї-пoчaткiвець, 
приступaючи дo рoбoти, пoвинен у 
нaйзaгaльнiших рисaх oрiєнтувaтися у 
нaйхaрaктернiших oсoбливoстях 
кoнтингенту випрaвних устaнoв, oсoбливo 
пiдлiткiв тa мoлoдi, oскiльки вoни склaдaють 
мaйже пoлoвину зaсуджених.  

Знaчну чaстину кoнтингенту 
прoбaцiйнoї служби склaдaють пiдлiтки, у 

кримiнoгеннiй спрямoвaнoстi яких 
негaтивну рoль вiдiгрaлa, нaсaмперед, 
неблaгoпoлучнa сiм’я. Дестaбiлiзуючий 
вплив нa пiдлiткiв спрaвилa прaвoпoрушнa 
пoведiнкa бaтькiв, стaрших брaтiв чи 
сестер, злoвживaння aлкoгoлем, 
нaркoтикaми, грубiсть i жoрстoкiсть у 
стoсункaх з нaвкoлишнiми, aмoрaльнa 
пoведiнкa, нерoбствo, рoзпустa тoщo.  

Потрібно також враховувати, що в 
деяких сiм’ях у пiдлiткiв сфoрмувaлaся 
нaстoрoженiсть i aгресивнiсть дo 
нaвкoлишнiх через вiдчуття влaснoї 
зaйвoстi, нелюбимoстi у неблaгoпoлучнiй 
сiм’ї. У свiй чaс прaвoпoрушники 
нaрoдилися пoзa шлюбoм, їхнiми бaтькaми 
були сaмoтнi мaтерi-oдинoчки, чaстo 
непoвнoлiтнi [1, c. 102]. 

У той же час у виправних установах є і 
окремi групи непoвнoлiтнiх злoчинцiв з 
бaгaтих сiмей, батьки яких пoтaкaли їхнiм 
aмoрaльним вчинкaм, зaдoвoльняли 
нaйпримхливiшi зaбaгaнки, звiльняли вiд 
дoмaшнiх oбoв’язкiв. 

Сoцiaльний педагог у спiвдружнoстi з 
психoлoгiчнoю тa психoтерaпевтичнoю 
службaми повинен звернути особливу увaгу 
на прoблему нaркoзaлежнoстi, тому що 
знaчнa чaстинa пoступaючих нa 
перевихoвaння мaє уже певний стaж 
нaркoзaлежнoстi. Дослідниця Е.В. Тихa, 
хaрaктеризуючи таких вихoвaнцiв, виділяє їх 
внутрішні особливості: 

- низький рiвень сaмoкoнтрoлю; 
- суперечливiсть сaмooцiнки i рiвня 

дoмaгaнь; 
- емoцiйнa нестaбiльнiсть [7, c. 26]. 
Виснoвoк. Таким чином, саме служба 

пробації у системі пенітенціарних установ у 
майбутньому зможе відігравати значну роль 
у соціальній реабілітації правопорушників 
гуманістичними методами не пов’язаними з 
місцями позбавлення волі. Нaм не пoтрiбнi 
зaклaди перевихoвaння, якi мoрaльнo, 
духoвнo i фiзичнo кaлiчaть oсoбистiсть, 
адже, як показує статистика, більшість 
правопорушників пiсля пoвернення iз 
в’язницi не мoжуть прaцювaти зa фахом, 
oскiльки вiдбувaли пoкaрaння, суспiльствo 
вiдтoргaє їх. Oснoвне зaвдaння служби 
прoбaцiї – збереження фiзичнoгo, 
мoрaльнoгo i духoвнoгo здoрoв’я oсoби, щo 
скoїлa не тяжкий злoчин, можливо 
випaдкoвo, не усвiдoмлюючи нaслiдкiв. 
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Нaсaмперед службa прoбaцiї буде 
oрiєнтoвaнa нa дoпoмoгу непoвнoлiтнiм 
злoчинцям.  

Пріорітетним нaпрямкoм служби 
прoбaцiї мaє стaти визнaчення перспектив 
пoдaльшoгo існування прoбaцioнерa – його 
прaцевлaштувaння, зaбезпечення житлoм, 
прoдoвження oсвiти, тощо. Сaме цi прoблеми 
мaють вирiшувaтися oфiцерoм прoбaцiї 
прoтягoм усьoгo перioду перебувaння нa 

oблiку у службi прoбaцiї. Ми змoжемo 
дoвести, щo сaме службa прoбaцiї 
oрiєнтoвaнa нa збереження людської 
сутності.  

Перспективи пoдaльших дoслiджень 
бачимо в aктивiзaцiї нaукoвoгo дискурсу з 
питaнь iннoвaцiйних пiдхoдiв дo пoкрaщення 
прaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх oфiцерiв 
прoбaцiї у нaвчaльнo-вихoвнoму прoцесi.  
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The features of perevikhovannya of offenders are examined in the system of penitenciarnikh establishments. 
It becomes firmly established that directions of perevikhovannya not always positively influence on personality. 
Possibility of introduction of service of probation is examined as one of directions of activity of penitenciarnoy 
service for the conduct of social rehabilitation of offenders by humanism methods unconnected with the places of 
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Service of Probation will take on bail criminals which do not make a threat for society. Monthly person 
which is on an account in service of Probation must necessarily prokhoditi avtotreningi related to self-perfection 
and samorozvitkom. Psychologists and social teachers will give help, probationer needs in which, and control 
after the process of perevikhovannya in service of Probation will lie down on the officer of probation. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОФІЦЕРІВ 
ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ 

 
У статті здійснено теоретичний аналіз сучасних підходів до психологічного забезпечення офіцерів 

військового управління оперативно-тактичного рівня. Наголос робиться на підвищення ефективності 
підготовки офіцерського складу шляхом вирішення низки психолого-педагогічних проблем, серед яких 
важливе місце посідає проблема формування професійної компетентності фахівця у сфері майбутньої 
управлінської діяльності на оперативно-тактичному рівні. 

Ключові слова: психологічне забезпечення, психологічні проблеми, суб’єкти психологічного 
забезпечення, професійна підготовка, професійна компетентність.  

В статье осуществлен теоретический анализ современных подходов к психологическому 
обеспечению офицеров военного управления оперативно-тактического уровня. Ударение делается на 
повышение эффективности подготовки офицерского состава путем решения ряда психолого-
педагогических проблем, среди которых важное место занимает проблема формирования 
профессиональной компетентности специалиста в сфере будущей управленческой деятельности на 
оперативно тактическому уровни. 

Ключевые слова: психологическое обеспечение, психологические проблемы, субъекты 
психологического обеспечения, профессиональная подготовка, профессиональная компетентность. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасний стан розвитку Збройних 
Сил України вимагає якісно нових підходів 
до підготовки військових фахівців. 
Ефективність системи військової освіти 
неможливе без дослідження низки 
психолого-педагогічних питань, серед яких 
важливе місце займає – розвиток 
психологічного забезпечення офіцерів 
оперативно-тактичної ланки в управлінській 
діяльності. 

Аналіз останіх досліджень. Як показує 
аналіз досвіду освітніх систем багатьох 
країн, одним зі шляхів оновлення змісту 
освіти й навчальних технологій є орієнтація 
навчальних програм на компетентнісний 
підхід, акцент на сучасне психологічне 
забезпечення офіцерів і створення 
ефективних механізмів його застосування. 
Цю думку поділяють ряд науковців 
(Л. Анциферова, Ю. Варданян, О. Губарєва, 
Н. Завіниченко, І. Зімняя, С. Максименко, 
Н. Ничкало, Н. Пов’якель, Г. Попова, 
Л. Сохань, Н. Чепелєва). 

Підвищення ефективності підготовки 
офіцерського складу вимагає дослідження 
низки психолого-педагогічних проблем, 
серед яких важливе місце посідає проблема 
формування професійної компетентності 
фахівця у сфері майбутньої військово-
професійної діяльності. Військові науковці 
також підкреслюють єдність процесів 
формування особистості як професіонала і 

професіонала як особистості (О. Волобуєва, 
В. Лефтеров, О. Матеюк, В. Осьодло, 
Є. Потапчук, О. Сафін, О. Тімченко та ін.). 
Вони зазначають, що сучасна стратегія 
вищої військової освіти має орієнтуватися на 
становлення та розвиток такого фахівця 
(військового керівника), який здатен вийти за 
межі нормативної діяльності шляхом 
використання інноваційних підходів на 
основі індивідуальних здібностей. Це 
стосується, зокрема, фахівців органів з 
виховної та соціально-психологічної роботи 
(ВСПР), оскільки їх діяльність вирізняється 
багатопрофільністю та більш високою 
відповідальністю за результати своїх дій у 
порівнянні з їхніми цивільними колегами.  

Виклад основного матеріалу. 
Трансформація характеру та умов діяльності 
військової служби, виконання бойових 
задань у контексті глобальних 
соціокультурних змін змушують по-новому 
подивитись на роль офіцера у військах.  

Основними суб’єктами психологічного 
забезпечення підготовки офіцерського 
складу ЗС України є: 

а) органи військового управління і 
службові особи – командири і начальники, 
штаби, служби, органи ВСПР, кадрові 
органи особового складу, фахівці – 
психологи; 

б) спеціалізовані (штатні і нештатні) 
центри (пункти) психологічної допомоги і 
реабілітації; 
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в) навчальні і наукові підрозділи, що 
виконують заходи професійної підготовки 
(перепідготовки, підвищення кваліфікації) 
офіцерських кадрів, а також наукового 
супроводження цього процесу. 

Основними цілями психологічного 
забезпечення підготовки офіцерського 
складу ЗС України є: 

вивчення вихідного рівня розвитку 
суб’єктних якостей у кандидатів на навчання 
у ВВНЗ і динаміки їх розвитку у офіцерів, 
що проходять військову службу; 

визначення відповідності особистості 
офіцера рівню складності вирішуваних 
службових і професійних завдань, профілю 
його діяльності; 

визначення й оптимізація чинників і 
умов, що впливають на розвиток 
особистісного потенціалу і його прояв 
(непрояв) у різних ситуаціях, що 
забезпечують якнайповніше розгортання і 
реалізацію професійно-психологічного 
потенціалу офіцера як суб’єкта діяльності; 

надання психологічної допомоги 
офіцерам у подоланні проблем особистісно-
професійного розвитку, вирішенні 
професійно обумовлених завдань; 

підвищення психолого-педагогічної 
компетентності службових осіб, що 
організовують професійну підготовку 
офіцерів і повсякденне керівництво їх 
діяльністю; 

розроблення і впровадження у практику 
професійної підготовки (перепідготовки) 
офіцерів психотехнологій, орієнтованих на 
розвиток їх особистісного потенціалу. 

Власне психологічними причинами, що 
знижують “якість підготовки випускника 
ВВНЗ”, слід також вважати наступні 
протирічча [7]: 

контактна, індивідуалізована діяльність 
і переважно дистанційні форми освоєння, 
ознайомлення з предметом майбутньої 
діяльності; 

цілісність явищ і процесів, з якими має 
справу офіцер в реальній військовій 
практиці, і наочна “розрізненість” 
відомостей про ці явища (процеси) з різних 
навчальних дисциплін; 

складність, багатопрофільність 
професійної діяльності офіцера і 
нерівномірність (тимчасова і ресурсно-
технологічна), частковість у межах окремих 
дидактичних форм та часта неузгодженість 
управлінських психолого-педагогічних 

впливів, що мають комплексно формувати 
особистість і професійно-психологічну 
готовність випускника до різних видів 
діяльності; 

складність явищ і процесів, що 
виникають у службовій і професійній 
практиці офіцера, вимагають самостійного 
орієнтування в різних аспектах 
(професійних, юридичних, психологічних, 
соціальних) професійно обумовлених 
проблем, зрілого, відповідального підходу до 
їх розв’язання і відсутність у молодих 
офіцерів необхідного соціального і 
професійного досвіду та ін.. 

Пріоритетними цілями сучасної 
професійної освіти все частіше вважають 
формування у майбутнього суб’єкта праці 
соціального й особистісно-професійного 
досвіду, динамічної освіти, що дозволяє 
фахівцеві, спираючись на власний психічний 
ресурс, діяти самостійно й відповідально в 
широкому колі соціальних ситуацій, 
вибираючи оптимальні способи вирішення 
різноманітних проблем, удосконалюючись 
при цьому як особистість і розвиваючи свій 
професіоналізм [2; 5]. У той же час, 
проведений нами аналіз нормативної 
документації (вимог ДЕК, кваліфікаційних 
вимог до випускників ВВНЗ, наказів МО 
України) свідчить, що цільовий пріоритет у 
професійній підготовці офіцерів зміщений у 
бік їх когнітивно-технологічної складової, 
тоді як цілі, пов’язані з розвитком 
професійного мислення, ціннісних 
орієнтацій, формування суб’єктних якостей 
(самостійності, рефлексивності, відпові-
дальності, автономності та ін.), що 
забезпечують ефективність професійного 
функціонування у складній обстановці, є у 
кращому рахі супутніми або другорядними 
за значущостю. Крім того, цільові орієнтири, 
що визначають підготовленість випускника 
до деяких видів діяльності, випадають з поля 
зору “замовників”, або наведені в досить 
урізаному вигляді (це стосується видів 
діяльності реалізованих офіцерами в мирний 
час: виховання, навчання особового складу, 
керівництво персоналом, психологічна 
робота, самоуправління).  

У результаті задекларований нами 
особистісно-орієнтований підхід у навчанні з 
опертям на суб’єкт-суб’єктну педагогічну 
взаємодію залишається нереалізованим, а 
реальний рівень готовності випускників 
ВВНЗ (при їх досить непоганій академічній 
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підготовці) не забезпечує ефективного 
вирішення ними широкого спектру 
професійно обумовлених завдань і здатності 
до професійного саморозвитку. Тенденція до 
звуження цілей військової освіти сприяє 
тому, що у професійно-освітній фундамент 
випускника військового вузу спочатку 
закладається його орієнтація на набуті 
знання як самодостатній базис для 
подальшого професійного функціонування, 
відчуття дефіциту яких надалі часто 
провокує офіцера відійти від важких, 
неосвоєних видів діяльності, ситуацій і 
завдань. 

Слід також зазначити, що 
трансформація цілей у відповідні моделі й 
технології навчання не завжди передбачає 
цілеспрямовану, екзистенційно орієнтовану 
рефлексію відповідності технологічних 
параметрів освітнього процесу потребам 
формування у слухачів (курсантів) основних 
елементів суб’єктності. 

Одним зі шляхів виходу з такої ситуації 
ми вбачаємо реалізацію компетентнісного 
підходу. На зламі тисячоліть ця модна течія 
досягла й України. Почалося формування 
військових спеціалістів з орієнтуванням на 
те, чого повинні досягти випускники 
академій (інститутів) та НУОУ, на основі 
робочих програм навчальних дисциплін 
відповідних кафедр. Почалося розроблення й 
уточнення карт компетентностей військових 
спеціальностей, що включають перелік 
галузей знань, умінь, визначення 
характеристик, властивостей, завдань, рис 
особистості (командирів, начальників, 
лідерів).  

У світовій практиці вже не перше 
століття наявне очевидне прагнення 
визначити та описати велику і складну 
систему військової освіти та навчання. При 
цьому військові пропонують карту 
компетентності, перевагами якої є чіткість, 
зрозумілість і формальне усунення наявних 
невизначеностей. Такий підхід надає 
перевагу парадигмі технічної раціональності, 
зазначає логічну причинність, науковість та 
емпіричність. Це зрозумілий пошук 
передбачуваності, стандартів та контролю за 
навчанням і освітнім процесом [5].  

Прагнення до кількісного оцінювання 
рівня сформованості відповідних 
компетенцій породжує ще одну проблему, 
яка стосується їх деталізації та формалізації.  

Складається парадоксальна ситуація: 
чим детальніше виписано компетентності, 
тим більш загрозливою стає відстань до 
гнучкого, адаптивного, самосвідомого 
керівника (лідера), якого потребують ЗС 
України. 

З огляду на зазначене, стає зрозуміло, 
що розв’язання проблем освіти та навчання 
лише у межах формування професійної 
компетентності є недостатнім. Окрема 
компетентність не надає універсальних 
ціннісно-смислових орієнтирів, які 
дозволяють вибирати оптимальні способи 
службово-рольової поведінки в ситуаціях, 
що характеризуються інтегративним 
контекстом професійної діяльності і 
військової служби в цілому.  

Організаційною одиницею цього 
простору є навчальне заняття, а логіко-
дидактичною – навчальна дисципліна (блок 
дисциплін). Саме у їх межах забезпечується 
доцільний синтез наукового й навчального 
знання, елементів майбутньої професійної 
діяльності і методичних засобів для 
формування професійної суб’єктності 
майбутнього офіцера. Реалізація цього 
завдання можлива через діяльнісно-
орієнтовану організацію навчальної 
активності слухачів (курсантів).  

Науково-методичні передумови для 
реалізації цього підходу, на наш погляд, 
наведені у таких психолого-педагогічних 
положеннях і концепціях: 

виховного впливу середовища на людину, 
організація й регуляція якої сприяє 
формуванню у неї необхідного досвіду як 
джерела подальших виховних “надбань” в її 
особистості [2; 8]; 

інтерналізації соціальних ідей як 
механізму виховання, що передбачає 
трансформацію соціальних цінностей і норм 
в індивідуальний соціальний досвід і 
внутрішню (особистісну) позицію людини, 
що є головними джерелами формування її 
соціальної поведінки [3]; 

формування світогляду особистості 
(когнітивної, мотиваційної, операційної) як 
особливого механізму орієнтування в 
навколишній дійсності і в самому собі, 
ієрархізації мотивів і вироблення теоретично 
обґрунтованих переконань як чинника 
активного цілепокладання у ході вирішення 
особистісно значущих завдань [1]; 

формування особистісних смислів за 
допомогою включення у значущі для 
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людини види діяльності, зміна її соціальних 
позицій [4]; 

методологізації навчання, що 
передбачає багатопозиційну рефлексію 
професійно обумовлених проблем і 
комунікацію учасників їх вирішення у 
процесі ігрового моделювання [10]; 

проблемного і проблемно-діяльнісного 
навчання, що передбачає опанування 
технології вирішення проблем через 
перекладення проблемної ситуації у 
площину навчального (професійно 
обумовленого психолого-педагогічного) 
завдання, використання в навчальному 
процесі активних форм і методів навчання, 
що забезпечують розвиток творчого 
мислення тих, хто навчається; 

поетапного формування розумових дій, 
що передбачає варіювання міри 
невизначеності орієнтовної основи 
освоюваної дії і закріплення в особистому 
досвіді суб’єкта стійких алгоритмів 
успішних професійних дій [3]; 

персоналізації підготовки військово-
управлінських кадрів, що передбачає на 
основі самостійної роботи набуття 
офіцерами адаптованих до індивідуального 
складу особистості навичок виконання 
нормативної соціально-психологічної ролі 
військового керівника [8; 9; 11]. 

Спираючись на положення цих підходів 
і концепцій, визначимо вимоги до побудови і 
здійснення навчально-виховного процесу, 
реалізація их сприятиме формуванню у 
офіцера необхідних суб’єктних якостей. 

У запропонованому нами підході 
провідним елементом навчання мають стати 
критеріально обгрунтовані способи 
подолання труднощів у майбутній 
професійній діяльності, активізація з опертям 
на набутий особистісний досвід різних типів 
розумової діяльності (управлінської, 
дослідницької, проектувальної), які є 
внутрішньою (рефлексивною) стороною 
певної суб’єктної позиції. При цьому логіка 
побудови навчально-виховного процесу у 
ВВНЗ, орієнтованого на формування 
суб’єктності, порівнянно із традиційною 
академічною школою має забезпечити 
посилення діяльнісних основ для організації 
навчальної активності слухачів (курсантів). 
Це означає, що вони засвоюватимуть не 
теоретичні знання, а знання, вплетені в 
повсякденну життєдіяльність, що матимуть 
для них особистісну значущість, 

актуалізуватимуть їх рефлексивно-емоційну 
активність під час усвідомлення й 
самовизначення у складних морально-
етичних аспектах ситуацій майбутньої 
професійної діяльності. 

Отже, для узагальнення змісту 
підготовки офіцера у ВВНЗ можливо 
використати “модель” майбутньої діяльності, 
запропоновану у монографії В.І. Осьодла [7]. 
При цьому основним результатом процесу 
навчання є не тільки знання й уміння, а 
способи мислення і діяльності ціннісно-
смислової орієнтації, які утворюють 
суб’єктний базис професійної 
компетентності та особистісного зростання 
офіцера. 

Методичні засоби, що 
використовуються у ході професійної 
підготовки офіцерів-слухачів [7], за їх 
функціями можна виділити в такі групи : 

презентаційні – висвітлюють навчальну 
(професійно значущу) інформацію – 
підручники і навчальні посібники, 
відеофільми, відео- і слайд-лекції, плакати 
тощо; 

активізації пізнавальної діяльності 
слухачів “курсантів” – навчальні завдання, 
проблемні питання, завдання на самостійну 
роботу); 

дослідницькі засоби і методики – 
військове стажування і практика, 
розроблення випускних кваліфікаційних 
робіт, психодіагностичні методики та 
експериментальні методи; 

формування і тренування практичних 
навичок та умінь – відпрацьовувані у ході 
практичних занять, професійно орієнтованих 
тренінгів, лабораторних робіт, комп’ютерних 
програм дії і прийоми, спрямовані на 
опанування майбутніми офіцерами-
психологами навичок та уміннь психічної 
саморегуляції, ведення професійно-
орієнтованого діалогу у межах 
психологічного консультування і навчання 
персоналу; 

засоби контролю та оцінювання знань і 
умінь – тести, екзаменаційні питання й оцінні 
процедури у межах аудиторних форм 
навчальних занять). 

Використання у навчальному процесі 
методичних засобів, що забезпечують 
полімодальну дію на всі боки психіки, 
сприяє реалізації основних функцій 
професійної освіти: освітньої – за рахунок 
засвоєння строго вивіреної, системно 
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організованої науково і професійно 
орієнтованої інформації (понять, їх 
визначень, фактологічних відомостей та ін.); 
виховної – за рахунок створення й 
актуалізації емоційно забарвлених образів, 
що ілюструють різні аспекти предмету 
навчання; розвиваючої – за рахунок 
активізації процесів смислоутворення, 
пошуку відповіді на проблемні питання, 
повідомлення альтернативних відомостей, 
поставлення офіцерів-слухачів у різні 
рольові і професійні позиції тощо; 
психологічної підготовки – за рахунок 
демонструвння зразків відповідної 
професійної діяльності, відтворення 
елементів контексту професійного 
середовища, ситуацій діяльності та варіантів 
дій у них. 

Провідною формою педагогічної 
взаємодії у межах виокремленої раніше 
організаційної одиниці освітнього процесу 
(навчального заняття), що дозволяє 
якнайповніше забезпечити включеність 
психічного ресурсу слухача (курсанта) у 
процес освоєння змісту навчання, є на наш 
погляд, проектування і моделювання 
(відтворення) професійно обумовлених 
ситуацій і вироблення на цій основі 
управлінського рішення.  

У ході традиційної системи підготовки 
офіцерам-слухачам пропонуються для 
ознайомлення й освоєння нормативні знання 
й нормативно передбачені способи дій, 
“перенесення” яких у професійну діяльність 
є відстроченим, без належного його 
рефлексивного оцінювання, що зрештою за 
допомогою методу проб і помилок 
приводить до накопичення суб’єктного 
досвіду. При такому підході спочатку 
формується суто “виконавський” тип 
професійного мислення і поведінки, який 
пізніше коригується зі зростанням масштабу 
діяльності та посадового статусу офіцера. 
Пусковим стимулом для актуалізації 
засвоєного змісту навчання і його 
застосування на практиці слугують 
когнітивно-операційні компоненти ситуації, 
які повністю чи частково співпадають із 
засвоєним “зразком” дій офіцера. 

При суб’єктно-орієнтованому підході 
[7] модель професійно орієнтованої ситуації 
спочатку стає простором включення 
особистого досвіду суб’єкта (а також його 
трансформації й збагачення) у процес 
пошуку й вироблення оптимального способу 

дій (вироблення управлінського рішення), 
який через попереднє багатоаспектне 
обговорення у групі, усвідомлене його 
прийняття, набуває “статусу” особистісно 
значучого, готового до перенесення й 
використання його в інших (аналогічних) 
ситуаціях діяльності. У процесі 
“ситуаційного моделювання й аналізу”, який 
передбачає активне продукування ідей, 
варіантів кожним учасником миследіяльної 
комунікації, формується й розвивається не 
лише суб’єктний досвід слухачів (курсантів), 
а й розуміння того, що варіативність умов і 
завдань професійної діяльності передбачає і 
варіативність підходів до їх вирішення, що 
не може бути одного, остаточного і 
досконалого на всі випадки життя варіанта 
дій. При цьому основна функція суб’єктного 
досвіду полягає в забезпеченні для кожного 
учасника навчального процесу 
індивідуального бачення навчального 
матеріалу. Таким чином, діяльно-
ситуативний метод навчання сприяє 
розвитку суб’єктного досвіду за рахунок 
поєднання в освітній практиці двох 
зустрічних тенденцій, що розвиваються у 
процесі пошуку, вироблення й реалізації 
слухачами “управлінського рішення”: 
осмислення елементів об’єктивно заданої 
ситуації, узагальненого способу дій, 
об’єктивування елементів індивідуального 
досвіду (цінностей, знань, варіантів бачення 
проблеми) та зіставлень власного способу 
вирішення проблеми із заданими критеріями 
і внутрішньогруповим рішенням.  

Проведений нами аналіз сучасних 
підходів до психологічного забезпечення 
підготовки офіцерів військового управління 
оперативно-тактичного рівня Збройних Сил 
України дозволяє стверджувати, що 
формування їх професійної компетентності 
здійснюється через зміст освіти, яка включає 
в себе не тільки зміст предметної області, але 
і професійні навички та вміння, які 
формуються в процесі оволодіння 
предметом, а також завдяки активній позиції 
офіцерів-слухачів. 

Висновки. Результати аналізу 
професійної підготовки офіцерів-слухачів 
ОТР дозволили дійти висновку, що метою 
психологічного забезпечення навчально-
виховного процесу є підвищення рівня 
професійної компетентності майбутніх 
магістрів військового управління. 
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Під основними складовими загальної 
структури змісту військової освіти маємо на 
увазі такі її компоненти, що розвиваються в 
часі й пронизують усі послідовні етапи 
освіти. Такими компонентами є 
загальноосвітня, професійно орієнтована, 
військово-спеціальна підготовка, теоретичне 
та практичне навчання. 

Професійно-творча підготовка офіцерів-
слухачів стає більш реальною і 
цілеспрямованою, коли застосовуються не 
репродуктивні, а проблемні технології, 

основою для яких слугує моделювання 
навчально-бойових дій та ситуацій, 
повсякденної діяльності, їх розгляд , аналіз 
та оцінка, проведення семінарів, дискусій, 
"мозкових штурмів", проблемно-діалектичне 
вивчення фундаментальних та військово-
гуманітарних дисциплін, що дозволяє 
майбутнім фахівцям побачити предметні і 
соціальні аспекти процесу їх майбутньої 
професійної діяльності, ту систему відносин 
і проблем, які характерні для Збройних Сил 
України на сучасному етапі їх розвитку. 
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MODERN APRROACHES TO PSYCOLOGICAL SUPPORT OF THE MILITARY 

ADMINISTRATION OFFICERS’ TRAINING AT THE OPERATIONAL-TACTICAL LEVEL 
The article deals with the theoretical analysis of contemporary approaches to the military administration 

officers’ training at the operational-tactical level. The effectiveness upgrading of military personnel training is 
prioritized by solving the number of psychological and pedagogical problems, some of which deal with the issue 
of professional competence development in the field of administrative work at the operational-tactical level. The 
main subjects of psychological support of the Ukrainian Armed Forces officers are specified. The tendency to 
minimizing of military educational goals is defined. The military graduates’ background knowledge is based on 
their previous experience in further professional activity. The lack of background knowledge enables an officer to 
avoid difficult unmastered activities, situations and tasks. It is proved that the usage of methodological methods 
in the learning process provides polymodal effect on different sides of psychic and optimizes the realization of the 
main functions of professional training. 
 
 
 
 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 109 

УДК 378.14 
Романюк І. М.,  кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник начальника ГІ НУОУ (м. Київ) 

 
 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
 
Стаття присвячена побудові системи підготовки та функціонування фахівців та підрозділів 

провідних країн Світу, які відповідають за організацію та здійснення впливу на особовий склад, в першу 
чергу це служби: зв‘язків з громадськістю; військових священиків; відділи ідеологічної роботи; 
підрозділи психологічних операцій. 

Ключові слова: провідні країни Світу, вплив на особовий склад, зв’язки з громадськістю, ідеологічна 
робота; підрозділи психологічних операцій. 

Статья посвящена построению системы подготовки и функционирования специалистов и 
подразделений ведущих стран Мира, которые отвечают за организацию и осуществление влияния на 
личный состав, в первую очередь это службы: связей с общественностью; военных священников; 
отделы идеологической работы; подразделения психологических операций.  

Ключевые слова: ведущие страны Мира, влияние на личный состав, связки с общественностью, 
идеологическая работа; подразделения психологических операций. 

Формування готовності 
військовослужбовців до виконання завдань в 
умовах підготовки та ведення збройної 
боротьби постає перед керівництвом 
практично всіх сучасних армій. Це здійснює 
керівництво армій провідних країн світу, які 
довгі роки ведуть антитерористичні операції 
у низці країн світу. 

Дослідження свідчать про створення 
розгалуженої мережі відповідних структур зі 
специфічними завданнями і функціями, що 
свідчить про нові виміри сучасної збройної 
боротьби. Саме для вирішення цих завдань у 
збройних силах провідних країн світу 
створено різноманітні служби, які в 
основному відповідають за організацію та 
здійснення впливу на особовий склад, в 
першу чергу це служби: зв‘язків з 
громадськістю; особового складу та тилу; 
військових священиків (капеланів); відділи 
ідеологічної роботи; підрозділи 
психологічних операцій та ін [6]. 

Інститути військових священиків, або, 
як їх називають, капеланів, сьогодні існують 
в багатьох арміях світу. Згідно Женевської 
конвенції 1949 року, священики не 
вважаються особами, безпосередньо що 
беруть участь в бойових діях. У разі їх 
захоплення в полон за ними зберігається 
релігійний статус і їм повинне надаватися 
право продовження богослужінь серед 
полонених [12]. 

В країнах Західної Європи служба 
капеланів направлена перш за все на духовну 
та психологічну допомогу 
військовослужбовцям. При цьому в різних 
країнах капелани можуть бути як 
цивільними особами, так 
військовослужбовцями – брати участь в 
житті військового колективу, допомагати 
командиру частини у виховній роботі або 
тільки проводити богослужіння [2]. На 

відміну від більшості європейських країн 
капелани в Армії Сполучених Штатів 
Америки не тільки забезпечують духовні 
потреби військовослужбовців, але і 
займаються їх вихованням. В 
Американських Збройних силах 
представлені практично всі основні 
християнські сповідання і релігії [9].  

Головними напрямами їх діяльності 
визначено: 

 соціально-психологічний супровід 
військової служби, ідейно-політичне, 
морально-етичне та військово-патріотичне 
виховання;  

 пропаганда прав людини, свободи і 
демократії, соціальної справедливості як 
передумови стабільності, поглиблення та 
зміцнення міжнаціональних взаємин; 

 встановлення і підтримання 
постійних і тимчасових інформаційних 
контактів між міністерством оборони, 
збройними силами та цивільними 
структурами різного рівня в інтересах 
організації взаємопоінформованості, 
взаємодії і проведення сумісних заходів; 

 залучення військових і цивільних 
засобів масової інформації, а в разі 
необхідності закордонних для інформування 
населення з питань воєнної політики і 
будівництва збройних сил; 

 проведення інформаційно-виховної і 
пропагандистської роботи серед особового 
складу збройних сил з метою зміцнення його 
морально-психологічного стану; 

 оцінка усіх матеріалів воєнного 
характеру, що підготовлені до друку з точки 
зору воєнної політики та інтересів безпеки, 
включаючи виступи посадових осіб 
Міністерства оборони, брифінги, статті у 
засобах масової інформації і ін. [8]. 
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Метою статті ми обрали стислий огляд 
побудови системи підготовки та 
функціонування посадових осіб та 
підрозділів провідних країн світу, які 
відповідають за організацію та здійснення 
впливу на особовий склад, в першу чергу це 
служби: зв‘язків з громадськістю; відділи 
ідеологічної роботи; підрозділи 
психологічних операцій, а також інституту 
служби капеланів. 

Викладення основного матеріалу. 
Велике значення набули у арміях провідних 
країн світу засоби масової інформації (ЗМІ), 
зокрема військові. Завдяки оперативності та 
цілеспрямованості впливу, ЗМІ досить 
ефективно формують в військах необхідний 
морально-психологічний стан. Для 
пропагандистської діяльності в провідних 
країнах світу розгорнуто потужні засоби 
впливу. В країнах Західної Європи 
капеланська служба направлена перш за все 
на духовну та психологічну допомогу 
військовослужбовцям. При цьому в різних 
країнах капелани можуть бути як 
цивільними особами, так 
військовослужбовцями – брати участь в 
житті військового колективу, допомагати 
командиру частини у виховній роботі або 
тільки проводити богослужіння. 

Наприклад, для вирішення завдань 
впливу на особовий склад армії Сполучених 
Штатів Америки (США) широко 
застосовують розгалужену мережу радіо- і 
телевізійних станцій. Задіяне щоденно 9200 
комерційних та 1700 державних 
радіостанцій, працює велика кількість 
телеканалів державного та комерційного 
підпорядкування. Система радіо- і теле- 
інформування американських військ у 
Європі включає низку радіостанцій та 
чотири телестудії. Активно впроваджується 
кабельне телебачення. Радіомовлення для 
військовослужбовців здійснюється 
цілодобово, а телепередачі транслюються 20 
годин на добу. Щоденно початок і 
закінчення телетрансляції починається і 
закінчується підняттям (опусканням) 
державного прапору США. Поряд з теле- і 
радіозасобами військове керівництво США 
приділяє велику увагу друкованим 
виданням. Кожна з 2500 газет США з 
тиражем 102 мільйони екземплярів постійно 
отримує матеріали про Збройні сили США, 
які виготовляє створений апарат міністерства 
оборони США. Безпосередньо Міністерство 
оборони США виготовляє більше 20 
журналів, окрім того, види збройних сил 
видруковують ще 80 найменувань журналів. 
У Збройних силах США в цілому видається 
близько 1850 періодичних видань, разовий 

тираж яких перевищує 12 млн. примірників, 
що складає близько чотирьох одиниць 
друкарської продукції на кожного 
американського військовослужбовця [7]. 

У Збройних Силах Сполучених Штатів 
Америки також надається велика увага 
релігії. На відміну від більшості 
європейських країн капелани в армії 
Сполучених Штатів Америки не тільки 
забезпечують духовні потреби 
військовослужбовців, але і займаються їх 
вихованням. В Американських Збройних 
силах представлені практично всі основні 
християнські сповідання і релігії. 
Відповідальність за духовне виховання і 
моральний вигляд військовослужбовців 
покладається на командирів військових 
підрозділів Збройних Сил Сполучених 
Штатів Америки. І капелани є 
безпосередніми організаторами цього 
процесу. Вони підкоряються відповідним 
структурам Міністерства оборони і 
навчаються в спеціальних військових 
навчальних закладах. 

Діяльність військових священиків 
Збройних Сил Сполучених Штатів Америки 
фінансується по окремій статті військового 
бюджету. А їх статус, з урахуванням 
військового звання, повністю відповідає всім 
преференціям, які національними законами 
Америки надаються солдатам і офіцерському 
корпусу. У Пентагоні діє Рада у справах 
капеланів. Він є самим найвищим органом 
капеланської служби і здійснює загальне 
керівництво їх діяльністю. Рада підлегла 
заступнику Міністерства оборони по 
особовому складу. В нього входять шість 
чоловік, включаючи трьох капеланів, 
кожний з яких протягом року виконує 
обов'язки голови ради – Головного Капелана 
Збройних сил, голови ради. В даний час в 
Міністерстві оборони Сполучених Штатів 
Америки служать більше 2500 капеланів, 
1200 з яких виховують солдатів і офіцерів 
національної гвардії [10]. Із службових 
питань всі капелани підкоряються 
командирам військових підрозділів. Релігійні 
аспекти їх діяльності регламентуються 
відповідними підрозділами капеланських 
служб. 

У Збройних Силах Сполучених Штатів 
Америки також немає фахівців по виховній і 
психологічній роботі з особовим складом. Ці 
функції виконують капелани. Вони також 
дають необхідні консультації командирам з 
питань релігії і звичаїв населення тих 
регіонів, де дислокуються контингенти 
військ. Відповідно до федерального 
законодавства капелани зобов'язані надавати 
допомогу не тільки представникам своєї 
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конфесії, але і всім іншим 
військовослужбовцям підрозділів, до яких 
вони прикомандировані. Вони зобов'язані не 
тільки самі скоювати релігійні обряди, але і 
знаходити представників різних релігій, які 
могли б забезпечити виконання духовних 
запитів їх єдиновірців. 

Крім того, військові священики 
американських військ вирішують і ще цілий 
ряд інших задач. Вони організовують 
різноманітні релігійно-етичні заходи, 
включаючи бесіди про боротьбу з 
алкоголізмом і наркоманією, проводять 
співбесіди, направлені на запобігання 
самогубств. 

Священики, що поступають на службу у 
Збройні сили Сполучених Штатів Америки, 
проходять тримісячний, а через 6-10 років - 
річний курс навчання в Центрі підготовки 
військових священиків (Форт Манмут, штат 
Нью-Джерсі). Всі вони отримають 
офіцерське звання. Під час вступу на дійсну 
військову службу вони укладають контракт 
на три роки і отримають цілий ряд пільг, що 
надаються військовослужбовцям армії 
Сполучених Штатів Америки. Вони 
одержують грошове постачання згідно 
своєму офіцерському званню і посаді, мають 
право на 30 діб щорічної основної відпустки 
і до 10 доби адміністративної відпустки, 
забезпечуються житлом і безкоштовною 
медичною допомогою. Життя капеланів 
армії Сполучених Штатів Америки 
страхується на суму до 250 тис. дол. Їм 
виділяються кошти на покупку 
обмундирування і спеціальної уніформи. 
Крім того, військовим священикам надається 
допомога в оплаті навчання в цивільному 
вузі (до 75% від його вартості або до 3500 
дол. в рік) [3]. 

Така увага Пентагону до Служби 
військових священиків обумовлена її 
важливим значенням в зміцненні 
психологічної стійкості американських 
військовослужбовців. Капелани виступають 
в ролі радників і консультантів командирів 
підрозділів і частин із питань морально-
психологічного стану особового складу, 
надають значну допомогу у вихованні 
солдатів, сержантів, офіцерів на морально-
етичних і гуманістичних принципах. 
Капелани підтримують зв'язок з місцевими 
релігійними групами і добродійними 
організаціями, дають консультації з питань 
місцевих релігій і культів в районах бойових 
дій з погляду їх дії на виконання бойових 
задач. 

В Збройних силах Франції 
створюються спеціальні підрозділи для 
підготовки військових радіо- та 

відеоматеріалів. Наприклад, відділ 
аудіовізуальних засобів служби інформації і 
суспільних відносин збройних сил Франції 
готує щорічно згідно замовленню 
міністерства оборони до 30 кінофільмів, 20 
відео монтажів, 70 відео кліпів, декілька 
репортажів, 700 фоторепортажів та 12 тисяч 
відеокасет з різноманітними 
інформаційними та розважальними 
матеріалами [1]. 

Основна мета такого потужного впливу 
ЗМІ – формування і підтримання у 
свідомості військовослужбовців і в 
суспільстві позитивного іміджу збройних 
сил і військової служби. Пропаганда служби 
у збройних силах, нової воєнної техніки, 
соціальних гарантій військовослужбовцям 
складає предмет рекламної діяльності 
багаточисельних відбіркових пунктів та 
служби підготовки офіцерів резерву 
університетів і коледжів. Головна проблема, 
яку успішно вирішують фахівці воєнної 
реклами - це формування обличчя сучасного 
героя. 

Західними фахівцями сформульовано 
високі вимоги до підготовки військових 
керівників, що дає змогу успішно 
виконувати виховну функцію, а саме: 
активність у службовій діяльності, творчий 
підхід, гнучкість мислення, здатність до 
критичного аналізу, уміння здобувати 
правдиву інформацію та обмінюватись нею, 
знання соціальних процесів у військових 
колективах, витривалість у критичних 
ситуаціях, готовність брати на себе 
відповідальність, здатність забезпечувати 
єдність дій. 

Схожі функції виконують і капелани і у 
Французькій Армії. В 1952 році в Збройних 
силах Франції був встановлено вікарійяцтво 
Римсько-Католицькій Церкві. До нього 
увійшли всі військові священики, що діяли в 
сухопутних військах, військово-повітряних 
силах і військово-морських силах. 
Керівництво ними було покладено на 
архієпископа Паризького. Проте в 1967 році 
вікарійяцтво у збройних силах було виведене 
з підкорення архієпископа Паризького. 
Управління інститутом військових 
священиків було доручено головному 
вікарію. В квітні 1986 року Папа Римський 
видав указ про перетворення вікарійяцтва 
французьких військ в епископат. Статус 
служби священиків в армії істотно виріс [11]. 
З'явилася військова єпархія Франції, і у 
збройних силах стали служити єпископи. 

У Бундесвері за західною традицією не 
має окремих структур, які б безпосередньо 
виконували функцію виховання особового 
складу, як це склалося у країнах Східної 
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Європи. Виховну функцію у Бундесвері 
виконують командири всіх рівнів [2]. 
Важливу роль в цьому процесі відіграють 
навчальні заклади Бундесверу. В процесі 
навчання у військовослужбовців 
розвиваються знання, навики, уміння, що 
необхідні для навчання та виховання 
підлеглих. Підготовка в навчальних закладах 
орієнтована на забезпечення Бундесверу 
офіцерськими кадрами і будується з 
урахуванням суспільних, політичних, 
правових і військових рамкових умов, 
здійснюється з урахуванням віку, життєвого і 
професійного досвіду, а також здібностей і 
умінь слухачів. 

Виховання офіцерів Бундесверу 
здійснюється відповідно до концепції 
«внутрішнього керівництва». Спрямованість 
концепції полягає в створенні високої 
мотивації і умов для самореалізації 
майбутніх офіцерів: тісна інтеграція 
Бундесверу і цивільного суспільства; пошана 
особистої гідності і затвердження гуманних 
відносин в підрозділі; чітка система 
матеріального і морального стимулювання, 
правового захисту військовослужбовців; 
знання офіцерами основ педагогіки і 
психології [5]. 

Отже, освіта і виховання офіцерів 
Бундесверу носить цілеспрямований 
характер. Їх відмітною межею є постійне 
підвищення кваліфікації, перепідготовка в 
контексті сучасної освітньої концепції «long-
life-learning» (освіта через все життя). Така 
система підготовки, на думку командування 
Бундесверу, відповідає вимогам сучасності і 
одночасно стимулює роботу офіцерів над 
підвищенням своєї професійної компетенції. 

Гамбургський університет Бундесверу 
за змістом навчання звертає увагу на 
педагогічні і соціальні дисципліни як 
пріоритетні у підготовці офіцерських кадрів. 
В цілях збереження здоров'я і розвитку 
психічних і фізичних можливостей в 
університеті забезпечений широкий вибір 
видів спортивних занять. Великою любов'ю 
користуються заняття легкою атлетикою, 
гандбол, парусний спорт [3]. 

Багато уваги в університеті приділяється 
вивченню іноземної (англійського) мови. 
Для цього відводиться значний час [4]. 
Військова підготовка проводиться один раз в 
місяць, після обіду, тобто вся 
життєдіяльність студентів проходить за 
цивільним укладом.  

В контексті внутрішнього керівництва 
особливий інтерес в Гамбургському 
університеті Бундесверу одержує вивчення 
педагогіки і соціальних дисциплін. Із 
студентами всіх спеціальностей в рамках 

факультету «Педагогіка і 
суспільствознавство» вивчаються 
дисципліни: загальна педагогіка; 
андрогогіка; професійна і виробнича 
педагогіка; психологія; соціологія; 
соціально-наукова методологія і статистика; 
робота з кадрами; історія; теологія. Лекції 
педагогічного факультету відвідуються, як 
правило, студентами всіх факультетів. Як 
обов'язкові факультативні предмети на 
факультеті педагогіки викладаються: історія, 
робота з кадрами, психологія 
консультування, соціологія/політика. 

В 1990 р. на педагогічному факультеті 
відкрита спеціалізація «магістр». При цьому 
при першому головному предметі – історії - і 
іншими основними предметами - соціології і 
педагогіці - після здачі відповідних іспитів і 
захисту магістерських дисертацій надається 
ступінь «Master Arts, M. A.» (магістр 
мистецтв). Навчання в малих групах (15 
чоловік) допомагає викладачам належним 
чином налагодити педагогічне спілкування із 
студентами, гнучко реагувати на їх запити, 
здійснювати індивідуальне виховання [12]. 

Для підвищення педагогічної 
майстерності викладачів також проводяться 
семінари по підвищенню їх кваліфікації. Для 
цього практикується проведення «літних 
університетів», в яких перевагою 
користуються колеги вищих шкіл країн 
Східної Європи. 

Соціально-гуманітарна підготовка 
слухачів направлена на розвиток психолого-
педагогічного мислення офіцерів як 
начальників і вихователів. Академія 
інформації і комунікації Німеччини є 
центральним навчальним закладом, 
призначеним для підготовки особового 
складу, що працює в галузі інформаційної 
роботи і комунікації їз вербування молодих 
кадрів. У академії здійснюється виключно 
курсове навчання. Стратегія їх діяльності 
побудована у відповідності з «Концепцією з 
інформаційної роботи в Бундесвері». 
Діяльність здійснюється за напрямами: 
робота з пресою, робота з громадськістю, 
інформація для військ, тощо [2].  

Таким чином, в навчальних закладах 
Бундесверу надається помітна увага 
виховній роботі із студентами, розвитку їх 
педагогічної компетентності, політичній і 
історичній освіті. Суто цивільна освіта в 
аспекті філософії внутрішнього керівництва 
дозволяє кандидатам в офіцери і офіцерам 
успішно інтегруватися в цивільне 
суспільство, отримати вищу освіту, 
адекватну дипломам інших спеціальних 
вузів Німеччини, підвищити рівень загальної 
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культури, утворення громадянина у 
військовій формі. 

Серйозна увага в Бундесвері 
приділяється і капеланській службі. 
Керівництво Міністерства оборони 
Федеративної Республіки Німеччини вважає, 
що діяльність військових священиків 
позитивно впливає на морально-
психологічну обстановку у військових 
частинах і сприяє попередженню порушень 
військової дисципліни. 

У військах Федеративної Республіки 
Німеччини представлені Католицька і 
Євангельська Церкви. Ними керують 
католицький і протестантський військові 
єпископи. Вони безпосередньо 
підкоряються Міністру оборони країни. 
Виконавськими органами служби є 
відповідно управління католицького 
військового єпископа у справах бундесверу 
і управління Євангельської Церкви у 
справах Бундесверу [14]. 

В релігійній службі Федеративної 
Республіки Німеччини є одна дуже цікава 
особливість, яка сприяє створенню 
атмосфери великої довіри між капеланами і 
солдатами. Військові священики 
Федеративної Республіки Німеччини – не 
кадрові військові, а державні службовці. Для 
підняття авторитету капеланів в їх склад 
вибирають тільки священиків, що є 
громадянами Німеччини, мають вищу 
теологічну освіту, досвід роботи в приходах 
не менше три роки і що пройшли 
випробувальний термін, під час якого вони 
проходять навчання на короткострокових 
курсах [13]. 

Можна сказати, що у війську 
Федеративної Республіки Німеччини 
капелани займаються рішенням виключно 
духовних проблем. Значно менше уваги вони 
приділяють патріотичному вихованню 
військовослужбовців, за яке у Бундесвері 
несуть відповідальність командири різних 
ступенів. 

Досліджені перспективи виховного 
впливу у арміях провідних країн світу 
дозволяють зробити такі висновки: 

1. Всебічний вплив сучасними засобами 
і надалі буде спрямовуватися на людський 
розум, оскільки він дає можливість впливати 
на найслабшу ланку на полі бою - мислення 
індивідуального солдата. 

2. Однією із особливостей впливу стане 
індивідуалізація комунікації, яка зможе 
впливати на конкретну людину і вирішувати 
тактичні задачі.  

3. Потужний інформаційний потік 
створює нову реальність, на яку приходиться 

реагувати. Буде зростати роль 
сконструйованої (фіктивної) реальності. 

4. Подальше розширення спектру 
майбутнього інструментарію впливу, 
включаючи звуки, запахи, смаки, картинки, 
почуття і навіть наркотики. Стирання граней 
між “маркетингом” і “пропагандою”, 
“рекламою” “психологічними операціями”, 
конструювання фіктивної реальності буде 
ставати все більш продуманим. 

5. Подальше неухильне зростання ролі 
ЗМІ, які будуть створювати суспільну думку 
на основі інформаційної реальності, яка 
легко піддається змінам. Війни майбутнього 
будуть продовжувати опиратися на 
традиційні засоби поширення інформації – 
телебачення, радіомовлення, преса тощо.  

6. Зростання ролі глобального 
інформаційного простору, оскільки 
висвітлення подій наближається до 
масштабів реального часу, що суттєво 
впливає на прийняття воєнних і політичних 
рішень. 

7. Армії провідних країн світу настільки 
глибоко досліджують та впроваджують у 
площину практичної діяльності сучасні 
технології впливу на особовий склад, що це 
має бути в колі постійної уваги та 
досліджень фахівців. 

8. Освіта і виховання офіцерів 
Бундесверу носить цілеспрямований 
характер. Здійснюється постійне підвищення 
кваліфікації, перепідготовка в контексті 
сучасної освітньої концепції «long-life-
learning» (освіта через все життя). Така 
система підготовки відповідає вимогам 
сучасності і одночасно стимулює роботу 
офіцерів над підвищенням своєї професійної 
компетенції. 

9. Виховання офіцерів Бундесверу 
здійснюється відповідно до концепції 
«внутрішнього керівництва». Спрямованість 
концепції полягає в створенні високої 
мотивації і умов для самореалізації 
майбутніх офіцерів: тісна інтеграція 
Бундесверу і цивільного суспільства; пошана 
особистої гідності і затвердження гуманних 
відносин в підрозділі;  

10. Процесу виховання сприяє чітка 
система матеріального і морального 
стимулювання командного складу, 
правового захисту військовослужбовців; 
знання офіцерами основ педагогіки і 
психології; укорінення в офіцерському 
середовищі високої культури праці, 
відносин, німецької педантичності і 
акуратності. 

11. В країнах Західної Європи 
капеланська служба спрямована перш за все 
на духовну та суспільну допомогу 
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військовослужбовцям, підтримки морально-
бойового духу особового складу і 
підвищення його бойових можливостей на 
полях битв. 

12. Склалась достатньо ефективна 
система підбору та підготовки кадрів для 
діяльності військових священиків 
(капеланів).  

13. Досліджено, що хоча капелани 
виступають в ролі радників і консультантів 
командирів підрозділів і частин з питань 
морально-психологічного стану особового 
складу, вони надають значну допомогу у 

вихованні солдат, сержантів, офіцерів на 
морально-етичних і гуманістичних 
принципах, підтримують зв'язок з місцевими 
релігійними групами і добродійними 
організаціями, дають консультації з питань 
місцевих релігій і культів в районах бойових 
дій з погляду їх дії на виконання бойових 
завдань. Це значно посилює виховний вплив. 

14. У Збройних Силах України ця 
система не має достатньої перспективи в 
наслідок ресурсних обмежень, відсутності у 
командного складу належного «соціального 
пакету» та німецького педантизму. 
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The article is devoted the construction of the system of preparation and functioning of specialists and 
subdivisions of leading countries of the World, which are responsible for organization and realization of 
influence on a personnel, above all things it is services: public relations; soldiery priests; departments of 
ideological work; subdivisions of psychological operations. To date they execute such functions as: social-
psychological accompaniment of military service, ideological and political, moral and ethics and military-
patriotic education of personnel, propaganda of human rights, freedom and democracy, social justice, as an 
obligatory condition of stability and deepening of international mutual relations. Western specialists are 
formulate rigorists’ to preparation of soldiery leaders. Among which: activity, creative, capacity for a 
walkthrough, ability to get and exchanged information, willingness to undertake responsibility for the accepted 
decision, capacity for providing of unity of actions. 
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ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ІННОВАЦІЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
У статті розглядається застосування інноваційних технологій, зокрема праксеологічного підходу при 

підготовці майбутніх соціальних працівників. Здійснюється аналіз філософської, психолого-педагогічної 
літератури з окресленої проблеми. Досліджується питання праксеології у соціальній роботі. Розглянуто 
праксеологічний підхід як запорука ефективності навчання майбутніх соціальних працівників.  

Ключові слова: праксеологія, інновація, соціальні працівники. 
В статье рассматривается применение инновационных технологий, в частности 

праксеологического подхода при подготовке будущих социальных работников. Осуществляется анализ 
философской, психолого-педагогической литературы по обозначенной проблеме. Исследуется вопрос 
праксеологии в социальной работе. Рассмотрен праксеологический подход как двигатель 
эффективности при обучении будущих социальных работников. 

Ключевые слова: праксеология, инновация, социальные работники. 
Розвиток України на сучасному етапі 

потребує вдосконалення вищої освіти, 
інтеграції інноваційних технологій у всіх 
галузях і, зокрема, соціально-педагогічній 
діяльності. Тому вивчення і впровадження 
інновацій досліджуваного напрямку в 
освітньо-виховну діяльність має величезне 
значення для України. Сучасний бурхливий 
розвиток суспільства та інформаційних 
технологій вимагає підвищення рівня 
професіоналізму фахівців усіх сфер. Якщо 
раніше можна було дозволити собі вчитися 
лише на базі традиційного навчання, і цих 
умінь і навичок вистачало для ефективної 
роботи, то сьогодні, зважаючи на швидкі 
трансформації суспільства, виникає потреба 
у пошуку нових підходів і технологій 
навчання, а також до їх активного засвоєння 
тими, хто здобуває фахову освіту. Проблема 
підготовки майбутніх соціальних 
працівників до професійної діяльності 
постійно привертала увагу науковців. Проте 
на сьогодні відсутні дослідження, у яких 
безпосередньо визначено роль 
праксеологічного підходу при підготовці 
соціальних працівників до професійної 
діяльності. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. Однією із актуальних проблем 
педагогічної науки на сучасному етапі є 
розробка шляхів удосконалення професійної 
майстерності майбутніх соціальних 
працівників, що обумовлено 
закономірностями суспільного розвитку і 
високою соціальною значущістю проблеми 
підвищення якості підготовки фахівців у 
сфері соціальної роботи.  

Проблеми професійної підготовки 
соціальних працівників набули для 
вітчизняної педагогічної науки особливої 
актуальності. Інтерес до проблеми 

підготовки майбутніх фахівців соціальної 
сфери визначається потребами гуманізації 
всіх сторін суспільного життя, що, у свою 
чергу, підвищує потребу держави, установ та 
окремих громадян у відповідних послугах та 
висуває перед вищими начальними 
закладами завдання підвищення якості 
підготовки студентів спеціальності 
«Соціальна робота». 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій дає змогу говорити про різні 
підходи щодо підготовки соціальних 
працівників. Так, І. Грига розглядає 
проблему професійної підготовки соціальних 
працівників на основі професійної 
ідентичності в соціальній роботі [3]. 
Є. Холостова охарактеризувала професійний 
і морально-духовний портрет соціального 
працівника [14]. Фахові цінності і 
компетенції соціальних працівників 
визначили науковці школи соціальної роботи 
ім. В. Полтавця [13]. Н. Шмельова розробила 
модель професійно-особистісного розвитку 
соціального працівника [15]. І. Мельничук 
запропонувала здійснювати підготовку 
соціальних працівників засобами 
інтерактивних технологій [9]. Теоретичні 
аспекти праксеології та її методологічний 
зміст розглянуто в працях австралійського 
мислителя Л. фон Мізеса, представника 
Львівсько-Варшавської філософської школи 
Т. Котарбінського, а також японських 
дослідників К. Куроди і Т. Сакамото. 
Проблеми педагогічної праксеології 
досліджуються у розвідках І. Колесникової, 
Е. Тітової, А. Хуторського, А. Вербицького, 
О. Ларіонової та інших. 

Метою статті визначено обґрунтування 
доцільності підвищення якості професійної 
готовності майбутніх соціальних працівників 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 116 

шляхом упровадження інноваційних 
підходів, зокрема праксеологічного. 

Викладення основного матеріалу. 
Глобалізаційні процеси, що охопили всі 
сфери життєдіяльності суспільства, поставили 
нові вимоги до сучасної вищої освіти та 
актуалізували питання розгляду освіти «як 
головної умови прогресивного розвитку країн 
у третьому тисячолітті» [1, с. 5]. Інноваційна 
освіта та інтеграційні процеси повинні 
сприяти тому, щоб вища освіта стала 
ключовим фактором успішного розвитку 
держави, а університети, за словами В. 
Андрущенко, мають стати регіональними 
центрами освіти, науки і культури, здатними 
здійснювати підготовку, перепідготовку 
ерудованих і висококваліфікованих фахівців, 
які адаптуються до умов ринкової 
економіки [1, с. 9].  

Утвердження соціальної роботи як 
окремої галузі суспільної практики та 
самостійного виду професійної діяльності 
відбулося в Україні на початку 90-х років ХХ 
ст. Специфіка процесу становлення соціальної 
роботи в нашій державі полягає в тому, що 
невирішеність проблем у соціальній сфері 
змушує фахівців соціальної роботи паралельно 
вирішувати два питання: налагоджувати 
ефективну систему соціального захисту та 
розробляти адекватну сучасним умовам 
наукову концепцію соціальної роботи.  

Тому на сьогодні гостро постає потреба 
у підготовці соціальних працівників до 
професійної дільності, адже часто молоді 
фахівці є просто не готовими виконувати 
покладені на них професійні обовʼязки.  

Однією з основних специфічних ознак 
професійної підготовки соціальних 
працівників є те, що навчання повинно 
базуватися на власній концептульній моделі. 
Тобто необхідно враховувати й опиратися на 
економічну та соціальну ситуацію, що 
впливають на сучасний стан та сутність 
соціальної діяльності в майбутньому і на 
систему вимог, що ставитимуться до 
професійних працівників. Навчання 
соціальній роботі не може тільки відображати 
соціальний розвиток, а спрямовується на 
активний пошук шляхів вирішення 
соціальних проблем, що зʼявляються. 
Професіоналів для роботи у соціальній сфері 
потрібно готувати таким чином, щоб вони 
були здатні змінити, усунути і коректувати 
негативні соціальні прояви у суспільстві. А це 
можливо лише у закладах освіти, які 
здійснюють навчання на нових позиціях і 
враховують тенденції розвитку соціальної 
політики в країні [8, с. 15]. 

Підготовка фахівців для соціальної 
роботи в нашій країні має певні проблеми. 
Перш за все, потребує цілеспрямованого 
вдосконалення технологія підготовки 
майбутніх фахівців; вищі навчальні заклади 
потребують державної підтримки в напрямі 
матеріально-технічного забезпечення 
навчального процесу, активізації процесів 
підготовки професорсько-викладацького 
складу як у країні, так і за кордоном.  

Таким чином, виникає потреба у 
інноваційних програмах, підходах, моделях 
при підготовці соціальних працівників, адже 
це дасть змогу розширити їх зннання та 
вміння, а також адаптують до майбутнього 
професійного середовища. 

Інновацію в освіті сучасні українські 
вчені розглядають як процес створення, 
поширення і використання нових засобів 
(нововведень) для розвʼязання тих 
педагогічних проблем, які досі 
розвʼязувались по-іншому (О. Савченко); як 
комплексний, цілеспрямований процес 
створення, розповсюдження, використання 
новацій (Л. Ващенко); як результат (продукт) 
творчого пошуку, що відкриває принципово 
нове в науці і практиці, як результат 
народження, формування і втілення нових 
ідей (В. Паламарчук); як процес і кінцевий 
результат інноваційної діяльності 
(О. Попова); як процес оновлення чи 
вдосконалення теорії і практики освіти, який 
оптимізує досягнення її мети (Л. Даниленко); 
нововведення, новаторство, створення 
нового, суспільно значущого продукту 
діяльності людини, який узагальнено 
характеризується двома ознаками: 
перетворенням явищ, речей, процесів, а 
також новизною та оригінальністю (А. 
Бурова). 

Крім того, науковці виділяють поняття 
«інноваційний процес». Так, зокрема, І. 
Дичківська трактує це поняття як 
комплексну діяльність зі створення, 
освоєння, використання та розповсюдження 
нововведень [4, с, 25]. 

Т. Шамова зазначає, що інноваційний 
процес охоплює формування та розвиток 
змісту і організації нового; О. Попова 
визначає інноваційний педагогічний процес 
як зумовлений суспільною потребою 
комплексний процес створення, 
упровадження, розповсюдження новацій та 
інновацій та зміни освітнього середовища, де 
здійснюється його життєвий цикл. На думку 
Л. Ващенко, інноваційний процес – це 
циклічний процес переходу в якісно інший 
стан, з «ревізією» застарілих норм та 
положень. М. Поташник стверджує, що 
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інноваційний процес – це комплексна 
діяльність щодо створення, освоєння, 
використання та розповсюдження 
нововведень. В. Лазарєв визначає 
інноваційний процес як зміни в цілях, 
умовах, змісті, засобах, формах та методах 
діяльності, які характеризуються новизною, 
мають високий потенціал для підвищення 
ефективності цих процесів, можуть мати 
довготривалий ефект, який виправдовує 
матеріальні та моральні затрати на 
впровадження нововведення. На думку 
науковця, інноваційні процеси вирішують 
такі завдання, як виявлення недоліків 
педагогічної системи, пошук та оцінювання 
можливостей вирішення проблем, 
планування змін, організація та мотивація 
здійснення змін у педагогічній системі, 
контроль за здійсненням інноваційного 
процесу та оцінювання результатів. 

Інше системне поняття – «інноваційна 
діяльність» є комплексом прийнятих заходів 
щодо забезпечення інноваційного процесу на 
певному рівні освіти, а також сам процес. До 
основних функцій інноваційної діяльності 
відносяться зміни компонентів педагогічного 
процесу: цілей, змісту освіти, форм, методів, 
технологій, засобів навчання, системи 
керуванні тощо. 

Особливість інноваційного процесу – 
його циклічний характер, що знаходить 
вираз у наступній структурі етапів, які 
проходить нововведення: виникнення, 
швидке зростання у боротьбі з опонентами, 
зрілість, освоєння, поширення, насичення, 
рутинізація, криза, фініш. 

З точки зору праксеологічного підходу 
інноваційний процес являє собою сукупність 
процедур і засобів, за допомогою яких 
педагогічне відкриття або ідея 
перетворюються в соціальне, креативне 
нововведення. 

Поняття праксеології є досить новим у 
науковій літературі. За допомогою 
праксеології розкривається не лише 
оптимальний образ дії, але і, що дуже 
принципово, необхідний образ думки про 
дію, і тому, ця наука розкриває не лише те, 
що і як робити фахівцю, але і те, як 
раціонально думати, щоб добре працювати. 
Праксеологія потрібна людям, що вибрали 
професію соціального працівника, і які 
прагнуть бути в ній професіоналом. 

Характеристику праксеологічного 
підходу доцільно розпочати з визначення 
предмету праксеології. Т. Котарбінський 
зазначав, що необхідно знайти загальні 
закони будь-якої людської діяльності й 
вивести на цій основі найбільш загальні 

правила такої діяльності. Ученим 
виділяються дві основні особливості 
праксеології як науки. По-перше, 
праксеологія виступає як дисципліна, яка 
синтезує дані різних наук, що відносяться до 
організації праці. Праксеологія об’єднує в 
єдину систему все, що накопичено людством 
у галузі організації праці. При цьому вона 
синтезує тільки те, що має всезагальний 
характер, відносно до будь-якої діяльності. 
По-друге, праксеологія, синтезуючи різні 
дані під кутом зору певного цільового 
завдання, дає більш чітке орієнтування для 
тих наук, матеріал яких вона використовує 
[7, с. 16-17].  

Зазначимо, що в сучасних 
дослідженнях праксеологія виступає як 
загальна методологія, що розглядає 
способи діяльності (у тому числі й 
мисленнєвої) з огляду на їх практичні 
властивості, тобто в розумінні їх 
ефективності. Метою педагогічної 
праксеології, на думку науковців, є 
отримання і надання професійній спільноті 
практико-орієнтованого методологічного 
знання про загальні принципи і способи 
раціональної і продуктивної педагогічної 
діяльності [6, с. 14]. 

На рівні звичайного розуміння, 
зовнішньої форми термін «праксеологія» 
поєднує в собі поняття «практика» та 
«логіка». Наукова назва «праксеологія» 
складається з грецьких слів «πράξις»– дія, 
діяння, досвід, та «λογία»– мова, вчення, 
логіка, тобто галузь досліджень, що 
вивчає людську діяльність, зокрема в аспекті 
її ефективності. 

Засновником наукової школи 
праксеології є польський вчений Тадеуш 
Котарбінський, який ще у 20-х рр. XX ст. 
сформулював теорію, відповідно до якої 
праксеологія – наука про людську діяльність, 
що пов’язана з ефективністю роботи [7, с. 
10], і вважав, що вона поєднує в єдину 
систему все, що накопичено людством у 
галузі ефективної організації роботи. 
Поглибив цей напрям дослідження 
польський вчений Тадеуш Пщоловський, 
який уже розглядав праксеологію як 
загальну теорію результативної, досконалої 
діяльності людини [11, с. 25]. 

В Україні в першій половині XX ст. 
окремі аспекти праксеології досліджував Е. 
Слуцький. Він уважав, що наукова 
дисципліна «праксеологія» є теорією про 
формальну основу економіки [5, с. 475]. 
Удосконалив поняття про праксеологію як 
науку М. Сацков. Він розглядав 
праксеологію як загальну теорію 
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раціональної діяльності людей в аспекті її 
ефективності [12, с. 7]. 

На думку В. Борисенка, цілі 
праксеології викладено у працях 
Т. Котарбінського «Трактат о хорошей 
роботе» [7] та Т. Пщоловського «Принципы 
совершенной деятельности» [11]. Учені 
розглядають вправну роботу, досконалість 
діяння як систему, що містить: ефективність 
дій, економізацію дій, препарацію 
(підготовку) дій, інструменталізацію дій та 
організацію багатьох суб’єктних дій. При 
дослідженні елементів цієї системи вони 
сформулювали відповідні правила, 
рекомендації, норми ефективної, досконалої 
діяльності людини та колективу. Ці 
праксеологічні правила, рекомендації, норми 
загальні, наприклад «поспішай, не 
поспішаючи» – це правило застосовується 
надзвичайно широко, «пиши настільки чітко, 
щоб ти сам зміг прочитати без перешкод» – 
досить конкретна рекомендація.  

Отже, першою метою праксеології є 
вивчення закономірностей можливості 
досягнення найбільш ефективної, досконалої 
діяльності. Поняття «можливість діяння» 
праксеологія досліджує відповідно до 
«активності діючого суб’єкта». Останнє 
передбачає ефективність, результативність, 
досконалість, максимальність, 
раціональність, доцільність діянь, що 
призводять до синергетичного спрямування. 
За даними наукового аналізу, можливість дій 
має внутрішній (диспозиційний) характер, 
що включає в себе поєднання сили, вміння і 
знання суб’єкта та зовнішній (ситуативний) 
характер, складовими частинами якого є 
такі: «суб’єкт має можливість зробити щось, 
готовий, але йому не дають» та «суб’єкт не 
має можливості щось зробити, він не 
готовий, проте його примушують». 
Використання зовнішніх і внутрішніх 
можливостей суб’єктом дає право на їх 
вибір, що є одним із чинників творчості 
людини [7; 11]. 

В умовах глобалізації суспільного 
розвитку праксеологію вже неможливо 
уявити як науку про загальні закони 
ефективності роботи або досконалої чи 
раціональної діяльності. Перехід людства від 
індустріальних до науково-інформаційних 
технологій, підґрунтям яких є інтелектуальна 
властивість, вимагає, щоб діяльність людини 
здійснювалася лише на демократичних 
засадах з урахуванням здібностей 
особистості, готової сприймати зміну ідеї, 
знань і технологій та рухатися відповідно до 
людиноцентристських тенденцій розвитку 
сучасного світу. З огляду на нові тенденції, 

праксеологію можна розглядати як науку про 
загальні закони ефективності роботи, що 
ґрунтується на використанні оптимальних 
технологій діяльності та реалізації 
здібностей особистості. Такий підхід до 
розуміння змісту праксеології зумовлений і 
тим, що індивідуальне формування людини в 
сучасних умовах є інтегральним показником 
як прогресу особистості, так і головною 
передумовою подальшого розвитку 
суспільства [2, с. 108–109]. 

Оскільки праксеологія розглядає 
діяльність як цілеспрямовану поведінку 
особистості, існує необхідність у розкритті 
поняття «дія». Адже «дія – це не просто 
надання переваги… Діюча людина визначає, 
обирає і намагається досягнути цілей. З двох 
речей, які не можна отримати одночасно, 
вона обирає одну і відмовляється від іншої, 
тому дія передбачає прийняття і відмову» – 
писав відомий науковець у галузі 
праксеології Л. фон Мізес [10, с. 656]. 

Відповідно до загальних вимог 
праксеології, дія повинна бути: 
результативною – досягати запланованої 
мети; найбільш наближеною за суттєвими 
ознаками до зразка; старанною – виконаною 
наполегливо з турботою про повноцінність 
продукту, за можливості доповненою 
позитивними якостями, при максимально 
можливій відповідності зразку; бездоганною 
– такою, що немає недоліків; економічною – 
продуктивною й економною [11, с. 219]. 

У педагогічній праксеології до основних 
властивостей дій, що виявляються при 
правильній організації щодо формування 
готовності майбутніх соціальних працівників 
до професійної діяльності, і забезпечують її 
успішність відносять такі: доцільність, 
цілеспрямованість, проективність, 
конструктивність, нормованість, 
технологічність, методичність, 
інструментальність, практичність, 
осмисленість [11, с. 73-74]. 

Метою будь-якої дії є те, для чого її 
виконують. Це вже передбачений, створений 
у свідомості суб’єкта образ того, досягнення 
чого можливе як виконання цієї дії. 

Оскільки дія є основним компонентом 
діяльності, а в ракурсі праксеології 
діяльність обов’язково повинна бути 
результативною, то існує потреба у розгляді 
поняття «результативна діяльність».  

Праксеологічний підхід передбачає 
старанну, цілеспрямовану підготовку 
майбутнього фахівця до виконання 
діяльності для того, щоб вона була 
результативною.  
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Важливим компонентом праксеології є 
праксеологічні характеристики діяльності 
людини, які описують і оцінюють людину і її 
діяльність з точки зору «правильності», 
тобто раціональності, обґрунтованості, 
продуктивності, цілевідповідності, 
нормовідповідності.  

Таким чином, вибір праксеологічного 
підходу в підготовці майбутніх соціальних 
працівників постає методологічним 
орієнтиром при її реалізації. Тим самим 
праксеологія створює всі основи для 

подальшого розвитку інноваційної освіти, 
яка полягає у широкому використанні 
новітніх підходів та технологій. 

Висновки. Центральним 
праксеологічним завданням, що стоїть перед 
будь-яким професіоналом, зокрема і 
майбутнім соціальним працівником, полягає 
в оволодінні всіма структурними 
компонентами своєї діяльності, а також 
перетворюючим потенціалом її основних 
видів, щоб здійснювати свою професійну 
діяльність успішно й ефективно. 
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Savіtska VV aspіrantka 
PRAKSEOLOGІCHNY PІDHІD UC ІNNOVATSІYA AT PІDGOTOVTSІ MAYBUTNІH 

SOTSІALNIH PRATSІVNIKІV 
It is proved that an important step in the transformation of higher education is the introduction of innovative 

approaches and technologies that allow for its modernization and improvement. In modern conditions it becomes 
impossible to achieve the objectives of the educational process and the development of students without active use of 
innovation in education. Introduction of innovative technologies in education is the practice for several decades. This 
issue is the subject of scientific interest researchers. Creation of innovation environment in the domain of Ukrainian 
education subject of many publications, a series of conferences, workshops and more. Innovative educational process 
depends not only on accurate proper purpose, content, form, and also on drugs. It is this innovation in preparing future 
social workers at present we see in the praxeological approach because it is innovative for the social sector. Implement 
ideas praxeology in training will allow students to form a commitment to the profession, ensure the effectiveness of 
their work. The article analyzes the philosophical, psychological and educational literature outlined problems. The 
question of the application of the principles of praxeology in social work. 

Keywords: praxeology, social workers, innovation. 
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НАВЧАЛЬНА ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
 

У статті висвітлені хаpактеpні ознаки навчальної дiлової гри. Подані педагогічні вимоги, за яких 
навчальна ділова гра сприяє формуванню продуктивної активності студентів. Розкриті пpинципи 
оптимальної взаємодiї учасникiв гри. Зазначені стадії проведення навчальної ділової гри. Відображено 
орієнтовний зміст методичних вказівок до ділової гри. 

Ключові слова: навчальна дiлова гра, педагогічні вимоги, пpинципи взаємодії, продуктивне навчання.  
В статье освещены хаpактеpные признаки учебной деловой игры. Представленны педагогические 

требования, при которых учебная деловая игра способствует формированию продуктивной активности 
студентов. Раскрыты пpинципы оптимального взаимодействия участников игры. Указаны стадии проведения 
учебной деловой игры. Отражено ориентировочное содержание методических указаний к деловой игре. 

Ключевые слова: учебная деловая игра, педагогические требования, пpинципы взаимодействия, 
продуктивное обучение. 

Постанова проблеми в загальному 
вигляді. На сучасному етапі розвитку 
освітнього простору в Україні виникла 
гостра необхідність орієнтації змісту і 
технологій навчання на розвиток 
індивідуальності майбутнього спеціаліста, 
які б у максимальному ступені були б 
спрямовані на професійне вдосконалення під 
час фахової підготовки. Вирішенню цього 
питання сприяє використання різних методів 
навчання, серед яких чільне місце належить 
навчальній діловій грі. Використання 
зазначеного методу спрямоване на те, щоб 
імітуючи реальні ситуації професійної 
діяльності фахівців, забезпечувати 
формування їх умінь, навичок і здатностей, 
способів дій, необхідних для ефективного 
розв’язання професійних завдань. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблемі застосування 
інноваційних освітніх технологій присвячені 
дослідження В.Беспалька, І.Беха, І.Зязюна, 
О.Падалки, О.Пєхоти та ін. Питання 
розробки, впровадження і використання 
ділових ігор у професійній підготовці 
фахівця розкрито у працях А. Вербицького, 
В. Коваленко, І. Носаченко, П.Олійника. 
Вагомий досвід використання ділових ігор у 
підвищенні кваліфікації управлінських 
кадрів знайшов відображення у працях 
вітчизняних та зарубіжних дослідників 
(М.Бірштейн, В.Галушко, Ю.Геронімус, 
Р.Грап, К.Грей, М.Крюков та ін.). 

Мета статті – окреслити хаpактеpні 
ознаки, педагогічні вимоги, стадії проведення 

навчальної ділової гри та пpинципи 
оптимальної взаємодiї учасникiв гри. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. У педагогічній літературі існує 
багато підходів до класифікації ділових ігор 
та до означення їх різновидів. Можна знайти 
характеристики рольових, імітаційних, 
організаційно-діяльнісних, виробничих, 
інноваційних, проблемних, організаційно-
управлінських, ситуаційних та інших ігор, 
часто суперечливі і тавтологічні. Найкраще 
користуватися систематизацією ділових ігор 
залежно від їх мети, а саме: а) дослідження, 
за допомогою яких проводять 
експериментальну перевірку роботи систем, 
ідей і т.п.; б) ігри, що сприяють вирішенню 
конкретних завдань конкретного 
виробництва (планування, реорганізація і 
т.п.); в) навчальні ігри. Остання група 
ділових ігр і є предметом інноваційного 
пошуку викладача вищої школи [1; 2; 5; 6; 8].  

Дiловi iгpи вiдpiзняються вiд iнших 
форм і методів навчання, пеpш за все, тим, 
що надають можливiсть студентам 
"пpожити" деякий час в умовах 
оpганiзацiйно-виpобничої системи. Пpи 
цьому вченi настійно наголошують на тому, 
що цей метод фоpмує пpодуктивну 
активність студентiв, так як: 

 їм надається можливiсть одеpжати 
загальнi уявлення пpо виpобничо-
технологiчний пpоцес, чого не можна 
досягти на узвичаєних заняттях;  

 дiловi iгpи дозволяють викоpистати 
ефект "стислого часу", що надає можливiсть 
пpослiдковувати зв'язки мiж дiями i 
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наслiдками в упpавлiнськiй дiяльностi бiльш 
чiтко, нiж у pеальних умовах; 

 у дiловiй гpi учасники заняття можуть 
дозволити собi пiти на деякий pизик, коли 
успiхи i невдачi можуть бути оцiненi без 
pеальних збиткiв для пiдпpиємства;  

 студенти самостiйно, твоpчо 
виpобляють piшення в умовах пiдвищеного 
ступеня мотивацiї i емоцiйностi;  

 у пpоцесi заняття ствоpюється твоpча, 
взаємозалежна обстановка, яка пеpедбачає 
обов'язкове залучення кожного до 
навчальної дiяльностi [1].  

 Часто, навiть у науковій педагогiчнiй 
лiтеpатуpi, тpадицiйне заняття iз 
застосуванням iгpових сюжетiв називають 
дiловою гpою або будь-який iнший метод - 
iгpове пpоектування, pозiгpування pолей, 
аналiз виpобничих ситуацiй - пiдносять у 
pанг дiлової гpи. Зазначимо, що цей метод 
має свої особливості як у підготовці, так і у 
технології реалізації [1; 2; 7; 8]. 

Найперше вкажемо, що навчальна 
дiлова гpа – метод (і форма) навчання, що 
пеpедбачає iмiтацiю, моделювання деякої 
pеальної дiяльностi в умовах ствоpення 
пpоблемних ситуацiй, виpiшення яких на 
кожному етапi заняття пов'язане з pозвитком 
у студентiв твоpчого i пpактичного 
мислення, фоpмуванням умiнь аналiзувати 
спiльну виpобничу дiяльнiсть, пpиймати 
констpуктивнi piшення, засвоєнням 
пpофесiйних ноpм спiлкування [6].  

Які ж хаpактеpні ознаки властиві 
навчальній дiловій гpі? У психолого-
педагогiчнiй лiтеpатуpi iснує багато пiдходiв 
до розв'язання цього питання. 
В. Рибальський визначив такі ознаки 
навчальної ділової гри [5]: 

1. Наявність проблеми управління 
соціально-економічною або соціально-
психологічною системою та моделювання 
професійної діяльності керівних працівників 
та спеціалістів.  

2. Наявність спільних цілей ігрових 
колективів. 

3. Наявність ролей і призначення на них 
учасників ділової гри.  

4. Відмінність інтересів учасників і 
облік умов невизначеності (наприклад, 
ймовірний характер діяльності).  

5. Прийняття і реалізація у процесі гри 
певної послідовності рішення, прийнятого 
даним учасником на попередньому етапі.  

6. Наявність достатньо міцної системи 
стимулювання. 

7. Об'єктивність оцінки результатів 
ігрової діяльності. 

Основна вiдмiннiсть навчальних 
iмiтацiйних iгоp вiд дiлових iгоp, що 
застосовуються в економiцi, пpи виpiшеннi 
конкpетних завдань у виpобництвi - спiльна 
(навчально-пiзнавальна) дiяльнiсть, 
спpямована на змiнення самих суб'єктiв гpи 
(студентiв, учнiв), а не на конкpетнi 
виpобничо-економiчнi об'єкти (план, 
узгодженiсть учасникiв виpобництва, 
конкpетнi piшення, схеми дiй та iн.).  

Навчальна ділова гра сприяє 
формуванню продуктивної активності 
студентів при дотриманні таких 
педагогічних вимог. 

1. Гpа повинна бути захоплюючою, 
динамiчною, пpостою в пpавилах (як самої 
гpи, так i визначення пеpеможця) i в 
матеpiальному офоpмленнi, i, pазом із тим, 
обов'язково мати пiзнавальний хаpактеp.  

2. Учасники гри мають pозумiти, з 
одного боку, iмiтацiю дiйсних ситуацiй, 
умовнiсть своїх дiй, з iншого - достатньо 
"вжитися" в обpаз, що пpогpається. 
Невиконання цiєї умови може пpизвести або 
до гpи заpади гpи (пpи домiнуваннi 
умовностi), або (якщо переважають pеальнi 
компоненти, особливо пpи аналiзi) до дiй 
"всеpйоз", до витiснення pольової дiї - тодi 
губиться сама iдея iмiтацiйної гpи.  

3. Має дотpимуватись взаємозв'язок 
iмiтацiї та iмпpовiзацiї, тобто змiст ситуацiї 
повинен бути "впiзнаваним", та, pазом із тим, 
давати учасникам гpи можливiсть обиpати 
свої шляхи pозвитку i pозв'язання ствоpеної 
ситуацiї. Якщо ж стpатегiя поведiнки осiб, 
якi виконують дiї, сувоpо задана, учасники 
гpи будуть лише iнсценувати ситуацiю. 
Останнє дуже важливо: бiльшiсть занять iз 
застосуванням навчальної дiлової гpи мають 
саме такi вади.  

4. Необхідно враховувати, що навчальна 
дiлова гpа - психолого-дидактична система з 
вiдповiдним pядом закономipностей. Цi 
закономipностi можна подати у виглядi 
пpинципiв оптимальної взаємодiї учасникiв 
гpи:  

а) пpинцип спiвpобiтництва. Суть його 
полягає в оpiєнтацiї на pозвиток твоpчого 
мислення студентів, акцент пеpеноситься з 
iнфоpмативного навчання на методологiчне - 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 122 

на оволодiння методологiєю пiзнавальної, 
наукової, оpганiзацiйної, виховної дiяльностi, 
методами твоpчого осмислення i засвоєння 
потpiбної iнфоpмацiї;  

б) пpинцип pеалiзованостi. Кеpiвник 
оголошує цiлi та завдання дiлової гpи, вказує 
на їх виняткову тpуднiсть, але одночасно i 
вселяє впевненiсть в їх досягнення. 
Учасникiв гpи в такому випадку об'єднує не 
лише мета гpи (мета сама по собi може бути 
й не такою цiкавою), а й pозумiння, що 
тiльки колективнi, узгодженi дiї пpизведуть 
до успiху;  

в) пpинцип упpавлiння iнтелектуальним 
фоном. Необхiдною умовою ствоpення i 
пiдтpимання емоцiйно-iнтелектуального 
фону є врахування особистих iнтеpесiв i 
piзного piвня пiдготовленостi учасникiв гpи 
пpи вiдбоpi фактичного матеpiалу, 
комплектуваннi iгpових гpуп, моделюваннi 
спiльної дiяльностi;  

г) пpинцип збiгу оцiнок. Чiтка, 
узгоджена дiяльнiсть команди, що ствоpює 
умови для задоволення пpофесiйних потpеб 
членiв iгpової гpупи, спpияє їх єднанню. Збiг 
думок i оцiнок викликає потpебу у спiльнiй 
дiяльностi та посилює її. Кеpiвник гpи 
повинен постiйно контpолювати хiд 
обговоpення ваpiантiв, способiв pозв'язання 
iгpових завдань, спpияти встановленню 
мiжособистiсних взаємин, згуpтуванню 
колективу iгpової гpупи;  

д) пpинцип обов'язкової мети. Кожна 
гpа хаpактеpизується конкpетною 
навчальною метою, для pеалiзацiї якої й 
iснує весь iгpовий комплекс; 

е) пpинцип мажоpностi. Хаpактеp 
iгpових ситуацiй, елементи везiння, 
жаpтiвливi моменти, вiдсутнiсть доpiкань i 
осуду на адpесу конкpетного гpавця, пpизи 
командi-пеpеможницi допомагають 
учасникам гpи подолати несмiливiсть та 
скутiсть;  

є) пpинцип вpахування piвня 
iнтелектуального pозвитку учасникiв дiлової 
гpи. В дiлових iгpах пеpедбачають кiлька 
piвнiв дiяльностi, що забезпечує кожному 
учаснику гpи посильний для нього 
iнтелектуальний, емоцiйний i вольовий piвнi 
пpояву своїх сил [1; 2; 5; 7; 8].  

Цiлком зpозумiло, що студентськi гpупи 
знаходяться на piзних piвнях pозвитку як 
соцiальнi спiльноти, об'єднуючи в 
iнтелектуальному вiдношеннi piзних 

студентiв. Досвiдченi педагоги можуть вже 
чеpез кiлька тижнiв спiльної pоботи 
пpодифеpенцiювати гpупи (звичайно як 
"сильнi" i "слабкi"). Iншими словами, для 
одних гpуп студентiв пpоблемнi ситуацiї, 
закладенi у гpi, стимулють твоpчий пошук, 
для iнших можна фiксувати лише 
pепpодуктивну активнiсть. Звiдси висновок: 
1) сценаpiй навчальної дiлової гpи повинен 
бути гнучким, багатоваpiантним, 
застосовним до гpуп piзного 
iнтелектуального piвня pозвитку i 
пiдготовленостi; 2) педагог повинен мати 
методики дiагностики колективiв 
студентських гpуп, знати пізнавальні 
можливостi кожного учасника заняття [6].  

Навчальна дiлова гpа як метод 
пpодуктивного навчання вчить студента 
самостiйно пpиймати piшення, iмiтує 
ситуацiї пpактичного викоpистання 
одеpжаних теоpетичних знань, фоpмує 
навички pоботи в тpудовому колективi. 
Основна її мета - пiдготувати студентiв до 
виpiшення на виpобництвi технологiчних, 
технiчних i оpганiзацiйних ситуацiй, що 
виникають у пpоцесi дiяльностi. 
Спостеpеження за учасниками дiлових iгоp 
свідчить, що пiд їх впливом iнтенсивно 
фоpмується навчально-пізнавальна 
активність, мотивацiя до навчання набуває 
якостi пpофесiйної спpямованостi i 
гpунтовностi.  

Вибip моделi дiлової гpи обумовлений 
наступним. Імiтуючи майбутню діяльність 
конкретних фахівців маємо можливiсть 
поставити студента в умови, що вимагають 
застосування цiлого комплексу знань i, 
таким чином, досягти наступних цiлей: а) 
pозшиpити, поглибити i закpiпити знання 
студентiв із piзних пpедметiв; б) сфоpмувати 
умiння i навички пpодукування pацiональних 
виpобничих piшень пpи самостiйнiй оцiнцi 
ситуацiї; в) pозвинути пpактичні навички 
pоботи у виpобничому колективi на основi 
оптимального pозподiлу пpацi, ефективної 
взаємодiї з спецiалiстами; г) залучити весь 
загал студентів до вирішення виробничо-
технологічних ситуацій і, таким чином, 
спонукати їх до реалізації продуктивної 
навчально-пізнавальної активності. 

Дiлова гpа складається з наступних 
стадiй: 

1) загальний iнстpуктаж учасникiв 
дiлової гpи та pозподiл pолей;  
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2)  iмiтацiя майбутньої професійної 
діяльності; 

3) аналiз pезультатiв дiлової гpи 
(дискусiя), пiдведення підсумків. 

Звичайно, навчальну ділову гру 
проводять після вивчення складного розділу 
чи навіть курсу. Добрі навчальні результати 
можна отримати при застосуванні цього 
методу до вивчення технологічних, 
економіко-управлінських процесів – там, де 
учасники повинні здійснювати вибір у 
змінних умовах імітованих ситуацій. Але 
навчальна ділова гра має і свої недоліки. По-
перше, її розробка – процес довготривалий і 
складний, вимагає кропіткої методичної 
роботи викладача, через що навчальна 
інформація, що закладається в сюжет гри, 
часто на етапі її проведення вже не є новою. 
По-друге, багатогодинні і багатоденні ділові 
ігри дуже віддаляють цілі заняття, їх важко 
передбачити розкладом.  

Для того, щоб мати можливість такі ігри 
проводити за годину- дві, під час 
семінарських і практичних занять, 
В. Молдован та М. Михеєнко пропонують 
впроваджувати міні-ігри із збереженням 
ознак навчальної ділової гри.  

Наведемо орієнтовний зміст 
методичних вказівок до ділової гри [3; 4]:  

1. Основні завдання і цілі навчальної 
ділової гри. У цьому розділі вказується 
навчальний предмет, тема чи розділ, за 
якими проводиться гра, обсяг теоретичних 
знань, якими повинні володіти її учасники; 
чітко формулюються цілі заняття – 
дидактична (які знання, уміння та навички 
повинні бути закріплені та сформовані у 
студентів після проведення гри), виховна (які 
якості особистості майбутнього фахівця 
планується розвинути, в чому переконати, 
що стимулювати, які практичні підходи 
сформувати тощо). Крім цього, вказується 
кількість учасників та характеризуються 
стадії (етапи) проведення гри. 

2. Функції учасників гри. У цьому 
розділі необхідно чітко вказати загальну 
мету ігрового колективу, дати 
характеристику структури гри, визначити 
ролі учасників заняття та їх функції на 
кожному етапі. Розробити функціональні 
обов’язки арбітра гри – ведучого заняття. 
Також тут слід вказати правила гри, які 
можуть бути обов’язковими для всіх 
учасників (жорсткі), рекомендовані (гнучкі, 

коли діяльність гравців обмежується 
певними межами) та вільні (гра, фактично, 
без правил). 

3. Система стимулювання. Тут 
необхідно охарактеризувати способи та 
критерії оцінювання рішень учасників гри, 
передбачити заохочення їх активної участі. 
Слід детально описати, за що і в якій мірі на 
учасника ігрового заняття може бути 
накладене стягнення, а також правила 
визначення підсумкових результатів. 

4. Вихідні дані. У цьому розділі 
необхідно описати всі вихідні дані, якими 
користуються учасники гри на кожному 
етапі заняття, розробити бланки документів, 
визначити нормативну літературу тощо. 

5. Процес гри. Тут необхідно докладно 
розкрити основні стадії і етапи проведення 
гри. Найчастіше виокремлюють три стадії 
проведення гри: підготовча – основна – 
заключна. Важливо у цьому розділі вказати 
форми взаємодії гравців у процесі заняття: 
усна, коли гравці повідомляють один одному 
свої рішення ситуацій вслух; письмова, коли 
учасники гри передають один одному певні 
документи; за допомогою технічних засобів. 
Сюди ж включають і перелік виробничо-
технологічних чи організаційних ситуацій, їх 
зміст, послідовність і умови розв’язку в 
перебігу заняття. Тут же вказується 
регламент проведення гри, графік 
проходження етапів та стадій, деякі інші 
дані. 

6. Інструкція учасникам гри. У цьому 
розділі з кожної ігрової ролі вказуються 
ігрові цілі та способи їх досягнення. В 
інструкціях даються всі необхідні правові і 
соціальні характеристики посадових осіб, які 
приймають участь у грі, їх права і обов’язки. 
Для арбітрів гри необхідно підготувати 
сюжети ситуацій, що вносять складнощі чи 
колізії в перебіг заняття (випадкові ситуації), 
а також інструкцію про способи обліку, 
аналізу та демонстрації всім учасникам 
результатів гри. 

7. Можливі ускладнення і удосконалення 
гри. Слід передбачити шляхи удосконалення 
навчальної ділової гри, змоделювати більш 
складні ситуації і умови її проведення, щоб 
мати можливість гнучко застосовувати цей 
ефективний метод в аудиторіях із різними 
пізнавальними можливостями учасників. 

8. Додатки. В додатках до методичних 
вказівок проведення навчальної ділової гри 
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наводяться форми всіх документів, що 
застосовуються у процесі заняття, методи 
розрахунків, табличні матеріали тощо. 

Висновки. Отже, навчальна дiлова гpа 
як метод пpодуктивного навчання вчить 
студента самостiйно пpиймати piшення, 
iмiтує ситуацiї пpактичного викоpистання 
одеpжаних теоpетичних знань, фоpмує 
навички pоботи в тpудовому колективi та 

має за мету - пiдготувати студентiв до 
виpiшення на виpобництвi технологiчних, 
технiчних i оpганiзацiйних ситуацiй, що 
виникають у пpоцесi професійної дiяльностi. 

Актуальними напрямами подальшої 
розробки окресленої проблеми є розробка 
методик організації та проведення 
навчальних ділових ігор із спеціальних 
дисциплін у вищій школі.  
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The article highlights hapaktepnymy signs of business training games. It is noted that the main 

renormalization of educational imitating ihop ihop from business used in the economy, DURING vypishenni 
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uppavlinnya intelligent background coincidence estimates, mandatory goal mazhopnosti, vpahuvannya pivnya 
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ КУРСАНТІВ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НИМИ ТАКТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
 
Розглядаються особливості застосування активних методів навчання з метою формування 

творчих здібностей курсантів ВВНЗ під час вивчення ними тактичних дисциплін. 
Ключові слова: творчість, творчі здібності, активні методи навчання, метод інсценізації, ділові 

ігри, метод “лабіринту дій”, “мозкова атака”, метод круглого столу,  
Рассматриваются особенности применения активных методов обучения с целью формирования 

творческих способностей курсантов ВВУЗ во время изучения ними тактических дисциплин. 
Ключевые слова: творчество, творческие способности, активные методы обучения, метод 

инсценирования, деловые игры, метод “лабиринт действий”, “мозговая атака”, метод круглого стола. 
Постановка проблеми. Сучасний стан 

суспільного розвитку, динамічні зміни в усіх 
сферах людської діяльності зумовлюють 
зростання потреби суспільства у формуванні 
творчої особистості з високим рівнем 
інтелектуального розвитку, творчих 
можливостей, здатної до створення та 
засвоєння інновацій у будь-якій галузі. Саме 
така особистість є найбільшою цінністю в 
усіх країнах, а для незалежної України, яка 
впевнено крокує до високорозвиненої 
правової демократичної держави, проблема 
розвитку творчих здібностей, активізації 
творчої діяльності її громадян набуває 
пріоритетного значення. 

Вирішення проблеми формування 
творчої особистості майбутнього офіцера-
захисника значною мірою залежить від 
офіцера-педагога, творча педагогічна 
діяльність якого стає міцним засобом 
формування і всебічного розвитку 
особистості кожного курсанта. 

Аналіз досліджень. Проблема 
становлення творчої особистості 
висвітлюється в наукових дослідженнях 
філософів, психологів і педагогів. Так, 
Є.А. Клімов, В.С. Мерлін, Н.І. Петров, 
Я.О. Пономарьов, Г.М. Філонов досліджували 
індивідуальний стиль діяльності як 
найважливішої ознаки її творчого характеру; 
В.І. Андрєєв, О.О. Бодальов, Н.В. Кичук, 
М.В. Демінчук, Л.М. Лузіна, О.Г. Мороз, 
В.В. Рибалко вивчали педагогічні умови, 
шляхи та засоби формування творчої позиції 
особистості; В.О. Моляко, П.С. Перепелиця, 
М.Л. Смульсон, М.О. Холодна присвятили 
свої наукові пошуки створенню методик 
виявлення і розвитку творчих якостей 
особистості, вивченню обдарованості. Окремі 
аспекти формування творчих здібностей у 
курсантів вищих військових закладів 

досліджували І.В. Сніцар, О.П. Грибок, 
О.В. Діденко. Питанням опанування змісту 
тактичних дисциплін присвятили свої 
доробки такі науковці як А.А. Каленський, 
С.В. Усков. На наш погляд проблема 
розвитку творчих здібностей курсантів 
вищого військового навчального закладу під 
час опанування ними тактичних дисциплін є 
недостатньо вивченою. 

Метою статті є окреслення шляхів 
розвитку творчих здібностей у курсантів 
вищого військового навчального закладу під 
час вивчення ними тактичних дисциплін. 

Реалізація поставленої мети дослідження 
вимагає визначення таких понять як 
“творчість”, “творча діяльність”, “творчі 
здібності”, “творчі вміння”. 

Як визначає філософський словник 
творчість – це процес людської діяльності, 
яка створює якісно нові матеріальні та 
духовні цінності. Творчість представляє 
собою здібність людини, яка виникла в праці, 
з матеріалу, який надає дійсність, створювати 
нову реальність, що задовольняє різноманітні 
суспільні потреби. Види творчості 
визначаються характером діяльності. Так, 
розрізняють творчість винахідника, творчість 
організатора, наукову творчість, мистецьку 
творчість, тощо [8, с. 474]. 

Видатний російський психолог 
С.Л. Рубінштейн визначає творчість як 
діяльність зі створення нового, оригінального, 
що входить не тільки в історію розвитку 
самого творця, але й в історію розвитку 
науки, мистецтва тощо [5]. 

Цікавим, на наш погляд, є визначення 
творчої діяльності українського дослідника 
В.О. Моляко. Творчість – це процес створення, 
відкриття нового, що раніше для певного 
конкретного суб’єкта було невідомим [7]. 
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На думку Л.С. Виготського творчість 
це – діяльність людини зі створення нового: 
предметів зовнішнього світу, висновків або 
почуттів, що живуть і знаходяться тільки в 
самій людині [1]. 

Дослідники проблеми творчості, коли 
розглядають процеси навчання і виховання, 
часто використовують термін “творчі 
здібності”, які розуміють широко, як синтез 
властивостей і особливостей особистості, 
які характеризують ступінь їх відповідності 
вимогам певного виду навчально-творчої 
діяльності і обумовлюють рівень її 
результативності. [6, с. 129-130]. 

Розглянемо стадії творчого розвитку 
особистості. Так, у житті людини виділяються 
такі стадії творчого розвитку: 

- вибіркової мотиваційно-творчої 
спрямованості особистості на певну 
діяльність; 

- інтелектуально-творчої активності 
особистості до певного виду діяльності; 

- підвищеної професійно-творчої 
активності особистості в певному виді 
діяльності; 

- перших значних творчих досягнень 
особистості; 

- стійкої творчої продуктивної 
діяльності; 

- розвитку таланту; 
- геніальності. 
Як зазначає С.О. Сисоєва темп досягнень 

певного рівня творчих результатів не є 
рівномірним для всіх і залежить від 
індивідуальних психофізіологічних 
особливостей особистості, умов творчої 
діяльності, соціального оточення [6, с. 133]. 

Спрямованість на творчість, 
характерологічні особливості курсантів, їх 
творчі вміння офіцер-педагог може 
спостерігати в процесі навчання. Формування 
творчої особистості курсанта повинно 
передбачати не тільки посилений розвиток 
певних психічних процесів і творчих умінь, а 
й розвиток мотивів, характерологічних 
особливостей, які, інтегруючись з психічними 
процесами й творчими вміннями, 
зумовлюють здатність особистості до 
творчості. 

Необхідно зазначити, що кожна людина 
– це неповторна індивідуальність і тому вона 
характеризується своїм унікальним набором 
творчих якостей, рівнем їх розвиненості, який 
і буде визначати рівень творчих досягнень і 
можливостей конкретної людини. 

На основі аналізу відомих досліджень у 
галузі психології і педагогіки творчості, стану 
розв’язання проблеми у практиці, а також 
виходячи з того, що творчі можливості 
особистості реалізуються не тільки в 

предметній діяльності, а й в самому процесі 
життя, самореалізації як засобу 
самоствердження, самовираження і 
саморозвитку, розглянемо систему творчих 
якостей особистості студента, яка відображає 
його спрямованість на творчу діяльність, 
характерологічні особливості, творчі уміння 
та індивідуальні особливості психічних 
процесів, які сприяють успіху в творчій 
діяльності і за рахунок яких людина здатна 
діяти як творчо-активний суб’єкт в 
оточуючому середовищі. 

Досліджуючи творчі якості особистості 
студента С.О. Сисоєва виокремила в її 
структурі такі підсистеми як підсистему 
спрямованості, підсистему 
характерологічних особливостей 
особистості, підсистему творчих умінь та 
підсистему індивідуальних особливостей 
психічних процесів [6, с. 143]. 

Взявши за основу розглянуту 
С.О. Сисоєвою структуру творчих якостей 
студента, розглянемо творчі якості курсанта, 
сукупність яких відображає його творчі 
можливості. Так. підсистема спрямованості 
особистості курсанта включає в себе: 
позитивне уявлення про себе, бажання 
пізнати себе; творчий інтерес; допитливість; 
потяг до пошуку нової інформації, фактів. 
Підсистема характерологічних особливостей 
особистості курсанта включає: сміливість; 
готовність до ризику; самостійність; 
ініціативність; впевненість у своїх силах та 
здібностях; цілеспрямованість; 
наполегливість; вміння довести почату справу 
до кінця; працелюбність; емоційна активність. 
Підсистема творчих умінь курсанта включає 
проблемне бачення; здатність до висування 
гіпотез, оригінальних ідей; здатність до 
дослідницької діяльності; розвинута уява, 
фантазія; здатність до виявлення протиріч; 
здатність до подолання інерції мислення; 
уміння аналізувати, інтегрувати та 
синтезувати інформацію; здатність до 
міжособистісного спілкування. І остання 
складова структури творчої особистості 
курсанта – підсистема індивідуальних 
особливостей психічних процесів включає 
альтернативність мислення; дивергентність 
мислення; точність мислення; готовність 
пам’яті; асоціативність пам’яті; цілісність, 
синтетичність, свіжість, самостійність 
сприйняття; пошуково-перетворюючий стиль 
мислення [6, с. 143]. 

Нагадаємо, що метою нашої статті є 
окреслення шляхів розвитку та формування 
творчих здібностей у курсантів вищого 
військового навчального закладу під час 
вивчення ними тактичних дисциплін. У 
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зв’язку цим доцільним є розгляд понять 
формування та розвиток особистості. 

Так, розвиток особистості – процес 
формування особистості як соціальної якості 
індивіда в результаті його соціалізації і 
виховання [2, с. 289]. Формування – це 
педагогічне управління індивідуальним 
становленням людської особистості. Процес 
формування творчої особистості курсанта 
як суб’єкта творчих соціальних відносин і 
продуктивної творчої діяльності за своєю 
суттю є педагогічним управлінням розвитком 
його потенційних творчих можливостей, 
формуванням у нього таких творчих якостей, 
які забезпечують успішність у творчій 
діяльності, індивідуальне становлення 
особистості курсанта як суспільно-активної 
істоти [6, с. 153-155]. 

Рушійними силами розвитку є внутрішні 
суперечності. Досить часто у педагогічній 
літературі поняття “розвиток” вживається 
часто як синонім поняття “формування”. 
Якщо під розвитком особистості ми 
розуміємо зміни її внутрішніх задатків, 
спричинені внутрішніми факторами – 
протиріччями, то формування – це подальший 
розвиток або становлення особистості, 
обумовлене зовнішніми факторами, що 
сприяють виникненню протиріч як рушійної 
сили розвитку. Під зовнішніми факторами 
перш за все розуміють соціальне середовище. 
Це, за визначенням Г.С. Костюка, – предмети 
та явища природи, люди, їх відносини, речі, 
знаряддя діяльності, мовні засоби, духовні 
цінності. Середовищем розвитку людини є ті 
зовнішні умови, з якими вона вступає в 
активний зв’язок. Прикладом 
мікросередовища – найближчого оточення 
курсанта – виступає освітнє середовище, те, в 
якому відбувається його освіта, навчання, 
виховання та професійне становлення. 

Формування творчої особистості 
курсанта потребує особливої уваги офіцера-
педагога, додаткових педагогічних впливів і 
напруги, що повинно враховуватися під час 
організації навчального процесу у вищому 
військовому навчальному закладі. 

Зазначимо, що така дисципліна як 
“Тактика” входить до блоку 
загальновійськових військово-професійних 
дисциплін, що сприяють формуванню основи 
військового фаху. 

Сьогодні при організації навчального 
процесу у вищому військовому навчальному 
закладі офіцерами-педагогами 
використовують активні методи навчання. 
Останні представляють собою сукупність 
прийомів і способів психолого-педагогічного 
впливу на курсантів, які у порівняні з 
традиційними методами навчання, в першу 

чергу спрямовані на розвиток у них творчого 
самостійного мислення, активізацію 
навчально-пізнавальної діяльності, 
формування незвичних навичок та вмінь 
нестандартного розв’язання професійних 
проблем і вдосконалення навичок 
професійного спілкування [3]. 

Основними факторами, які сприяють 
такому ставленню курсантів до дидактичного 
процесу і його результатів, є: професійний 
інтерес, творчий характер навчально-
пізнавальної діяльності, змагальність, ігровий 
характер занять, емоційність, проблемність. 

Професійний інтерес є головним 
мотивом активізації курсанта у навчально-
пізнавальній діяльності. Під час організації 
навчального процесу його необхідно 
врахувати ще на етапі формування змісту 
навчання курсантів і, передусім, під час 
добору матеріалу до конкретного заняття. 

Творчий характер будь-якої діяльності, 
у тому числі й навчально-пізнавальної, 
спонукає до активного самостійного пошуку 
нових знань. Цьому сприяє проблемний 
характер навчального заняття, який 
передбачає дослідження під час заняття 
певної навчальної проблеми. 

Змагальність у будь-якій діяльності є 
міцним стимулом досягнення значних 
успіхів. Головним тут є не оцінка, а активна 
участь в дослідженні навчальних проблем і 
обговоренні його результатів. Цю властивість 
особистості рекомендується використовувати 
під час здійснення занять у ігровій формі. 

Ігровий характер навчально-
пізнавальної діяльності одночасно включає в 
себе як фактор професійного інтересу, так і 
фактор змагальності. Однак, поряд з цим 
фактором, він сам являє ефективний 
мотиваційний механізм розумової активності 
курсантів. 

Емоційний вплив на курсантів 
спричиняють усі вищевикладені фактори у 
сукупності, які іноді доводять до азарту 
учасників цих занять. У більшості випадків 
емоційний азарт має безпосередньо 
позитивний вплив на хід і результати 
навчально-пізнавальної діяльності. 

Основною передумовою виникнення 
вищевказаних факторів є проблемність будь-
якого заняття, яке здійснюється за допомогою 
активних методів навчання. Центральними 
категоріями проблемності навчання є: 
проблема, проблемне завдання, проблемні 
запитання, проблемна ситуація [9, с. 168-171]. 

Як свідчить практика, для розвитку 
творчих здібностей та формування творчих 
умінь курсантів, під час організації та 
проведення занять з “Тактики” найчастіше, 
використовуються такі активні методи 
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навчання як: метод інсценування, ділові ігри, 
метод “лабіринту дій”, “мозковий штурм”, 
метод “круглого столу”. 

Розглянемо деякі аспекти використання 
зазначених методів, що сприяють 
формуванню творчих вмінь курсантів вищого 
військового навчального закладу. 

Так, метод інсценізації чи метод 
розігрування ролей здобув широку 
популярність у підготовці фахівців. Він 
особливо придатний для формування уміння 
розпізнавати і розуміти мотиви та мотивацію 
дій інших осіб у певних типових ситуаціях і 
приймати на цій основі обґрунтовані та 
відповідальні рішення. Через це розігрування 
ролей широко застосовується у підготовці 
спеціалістів. 

Вміле педагогічно обґрунтоване 
інсценування стимулює навчально-
пізнавальну активність курсантів. Їх 
зацікавленість сприяє більш ефективному 
оволодінню програмним матеріалом, 
практичними навичками та уміннями, 
заохочує до активного пошуку оптимального 
вирішення завдань, які містяться у 
дидактичній ситуації, шляхом відтворення 
ролей і загальної дискусії. 

Навчальна практика свідчить про те, що 
курсанти краще оволодівають навчальним 
матеріалом, коли вони свої навчально-
пізнавальні дії реалізують за допомогою 
методу інсценування. Розігруючи ролі певних 
посадових осіб і виконуючи їх функціональні 
обов’язки, курсанти починають краще 
розуміти не тільки мотиви і характер власних 
дій, але також і інтереси інших осіб, 
оцінювати свої дії на тлі дій інших курсантів. 
Інсценування дає курсанту можливість 
проявити себе творчо в стандартній ситуації. 

Так, під час проведення практичного 
заняття на тему: “Основи підготовки та дії 
частин і підрозділів під час проведення 
миротворчої операції”, одним із завдань 
якого є – вивчення порядку роботи командира 
і штабу частини (підрозділу) щодо прийняття 
рішення на дії в складі миротворчих сил під 
час проведення миротворчої операції, 
відбувається розігрування ролей, які 
відповідають діям посадових осіб в зазначеній 
ситуації. 

Курсанти, реалізуючи мету заняття, по 
черзі виконують ролі командира та 
начальника штабу батальйону тактичної 
групи. Виконання цих ролей вимагає від 
курсантів знань та умінь щодо: основ та 
способів управління підрозділами в бою; 
основних положень з організації, ведення і 
забезпечення бойових дій підрозділами, 
частинами та з’єднаннями. Під час заняття 
викладач може внести зміни в тактичну 

обстановку і запропонувати курсантам, 
застосувавши творчій підхід, прийняти 
відповідне рішення. 

Дидактично-виховна дієвість методу 
інсценування, як свідчить практика, дуже 
висока, тому що за його допомогою можна 
реалізувати таку дидактичну мету, яку не 
можна досягти за допомогою традиційних 
методів навчання. Інсценізація полегшує 
учіння; сприяє спостереженню як за власними 
діями, так і інших; допомагає критично їх 
оцінити; навчає почувати мотиви дій 
товаришів по службі і, виходячи з них, 
приймати більш обґрунтоване рішення; 
всебічно аналізувати дидактичну проблему з 
урахуванням як власної точки зору, так і 
поглядів інших курсантів та ін. Дидактична 
цінність інсценізації полягає у можливості 
визначення різноманітних аспектів цієї 
проблеми, урахування різних точок зору і 
пошуку різноманітних шляхів її вирішення [9, 
с. 178-183]. А це сприяє розвитку творчих 
здібностей і формуванню творчих умінь 
курсантів. 

Ділові ігри. Це метод навчання має 
багато різновидів. Їх загальною 
характеристикою є елемент гри. Польський 
науковець В. Оконь класифікує ігри на 
функціональні, тематичні, конструктивні 
ігри, а за змістом на дидактичні, спортивні і 
воєнні [4]. 

Як форма організації навчально-
пізнавальної діяльності ділові ігри 
застосовуються у дидактичному процесі для 
імітаційного моделювання реальних 
механізмів і процесів професійної діяльності. 
Через це розробка ділової гри вимагає від 
офіцера-педагога, по-перше, ґрунтовних 
знань у галузі психології навчання і 
виховання; по-друге, опанування досконалою 
методикою їх підготовки і здійснення; по-
третє, творчого підходу до їх опрацювання, 
по-четверте, відповідної підготовки курсантів 
до участі в них. 

Добре опрацьована методика ділової гри 
має відтворити зміст професійної діяльності 
майбутніх офіцерів, або окремі її елементи і 
змоделювати систему соціальних відносин (в 
тому числі і професійних), які можуть 
виникнути у майбутній професійній 
діяльності. 

Тому, під час організації та проведенні 
ділових ігор особлива увага повинна 
звертається на формування навичок 
ухвалення рішень за умови змістовної 
взаємодії, активного суперництва і 
конкуренції між особами, які знаходяться у 
стані активних дій.  

Сутність ділової гри полягає у 
відтворенні предметного і соціального змісту 
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майбутньої професійної діяльності, 
моделюванні основних умов і системи 
відносин, які характерні для військово-
професійної діяльності. Вони розгортаються 
на імітаційній моделі, які відтворюють 
динаміку певного виду професійної 
діяльності та потребує творчого вирішення. 

Заняття на тему: “Дії батальйону 
тактичної групи по прикриттю державного 
кордону” доцільно провести методом ділової 
гри. Ії учасникам пропонується вивчити 
бойове завдання, нанести вихідні дані 
обстановки на карту; здійснити підготовку 
пропозицій щодо створення на базі 
підрозділів 2 бтг ротних тактичних груп і 
окремих підрозділів для самостійних дій в 
смузі забезпечення; здійснити розрахунок на 
підготовку 2 бтг до дій по прикриттю 
державного кордону. 

Таке заняття сприяє розумінню сутності 
професійної діяльності та ті зміни, які 
відбуваються в ній, формують достатньо 
повне і правильне уявлення про неї, 
створюють певну модель дій під час 
розв’язання завдань професійної діяльності. 

Під час гри ніхто не має права втручатися в 
її перебіг і змінювати її. Тільки викладач має 
право при необхідності коректувати дії 
учасників гри, коли це вимагається 
дидактичними обставинами. Головною 
властивістю цієї гри має бути динамізм і 
саморозвиток дидактичної ситуації. Всі 
елементи ситуації повинні складати систему, де 
все взаємопов’язано і взаємозумовлено. Звідси, 
будь-яке вирішення певної проблеми має 
безпосередній вплив на перебіг всієї гри. Такий 
характер гри позитивно впливає на процес 
самонавчання учасників гри, що є однією з 
властивостей ділових ігор. Тренування в умінні 
аналізувати інформацію, ухвалити 
обґрунтоване рішення, знаходити помилки, 
вносити необхідні корективи в стратегію і 
тактику дій – це позитивні аспекти ділових ігор, 
які слід використовувати під час їх здійснення. 
Вони сприяють формуванню самокритичності, 
допомагають розвитку творчого мислення та 
подоланню шаблонного мислення [9, с. 183-
194]. 

Метод “лабіринту дій”. Даний метод 
передбачає отримання курсантами великої 
кількості інформації. Так, під час організації 
та проведення семінарського заняття на тему 
“Основи бойового застосування 
механізованих підрозділів (взвод, відділення) в 
наступі” курсанти можуть отримати 
інформацію яка не має ніякого відношення до 
розв’язання даної навчальної проблеми. 

Кожний курсант повинен окремо 
з’ясувати цю різноманітну інформацію, 
адресувати її до відповідних виконавців. Але, 

окрім цього, йому необхідно на основі 
розрізненої інформації з вивчених документів 
формувати чітке уявлення про ситуацію, яка 
склалася, зробити висновки і прийняти 
всебічно обґрунтоване рішення з метою 
знаходження правильного виходу з складної 
ситуації. 

Зазначимо. що цей метод вдосконалює 
уміння працювати з різноманітною 
інформацією в умовах обмеженої її кількості 
та часу, формує навички й вміння правильно 
оцінити обстановку, вибрати обґрунтовану 
лінію поведінки, творчо підходити до 
вирішення поставленого завдання, прийняти 
правильне і своєчасне рішення [9, с. 201]. 

Мозкова атака. Цей метод виник у 30-і 
роки ХХ ст. як спосіб колективного 
генерування нових ідей. Він оснований на 
груповому формуванні ідей рішення якоїсь 
задачі. Група, яка розв’язує цю задачу, 
представляє як можна більше нових ідей, 
інколи абсолютно несподіваних, що сприяє 
створенню атмосфери невимушеності, 
вільності, змагальності і співробітництва. 
Заохочується будь-яка пропозиція, думка, 
ідея, забороняється критика і насмішки щодо 
них. Тільки після збору всіх пропозицій 
починається їх оцінка. Зміст оцінки полягає у 
всебічному і об’єктивному аналізі всіх 
пропозицій і виборі найбільш оптимальної з 
них. Методика мозкової атаки сприяє 
розв’язанню різноманітних проблем 
життєдіяльності військ. Практично, немає 
сфери, де за допомогою цього методу не 
можна було б розв’язати будь-яку складну 
проблему. Оптимальна кількість учасників 
для такого обговорення – 10 осіб. Однак, 
доцільне його використання і в тих групах, де 
кількість учасників більша. У цьому випадку 
слід більш чітко розробляти методику цього 
заняття. Тих воїнів, які безпосередньо не 
приймають участь в генеруванні нових ідей, 
слід використати як експертів, спостерігачів 
та в інших ролях [9, с. 202]. 

Популярним активним методом 
навчання у вищому військовому навчальному 
закладі є метод круглого столу, який 
використовується, як правило, для 
проведення міждисциплінарних занять з 
метою обговорення складних теоретичних 
проблем і обміну досвідом. Для аналізу 
формулюється тема, яка має неоднозначне 
тлумачення і тому є необхідність її аналізу і 
обґрунтування в різноманітних аспектах: 
військових, політичних, економічних, 
психологічних, педагогічних, юридичних, 
правових та інших. На це заняття 
запрошуються певні компетентні особи: 
командири вищого рівня, спеціалісти різних 
галузей знань тощо. 
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Курсанти заздалегідь підготовляють 
доповіді, реферати та виступи. На занятті 
відбувається їх заслуховування. Після цього 
починається їх обговорення, аналіз, 
коментування, обмін думками. Щоб створити 
сприятливі умови для активної участі всіх 
студентів у цьому процесі, офіцеру-педагогу 
слід дотримуватися рекомендацій, які 
стосуються для проведення дискусії. Також 
широко можна застосовувати технічні засоби 
навчання, матеріали з періодичної преси, 
схеми, наочні приклади тощо. 

Задача викладача полягає в тому, щоб 
направляти дискусію в необхідне русло, вміло 
стикуючи між собою різні точки зору щодо 
предмету дискусії, звертаючи особливу увагу 
на суттєві аспекти проблеми, що вивчається, 
але й не гальмуючи полемічні виступи 
студентів. Він має забезпечити змістовний, 
всебічний аналіз проблеми, намагаючись 
уникати поверхового обговорення проблем. У 
своєму заключному виступі викладач 
узагальнює колективну думку і визначає 
основні напрямки самостійної роботи 
курсантів над проблемою, що аналізується [9, 
с. 203]. 

Висновки. В результаті аналізу наукової 
психолого-педагогічної літератури: 
1. встановлено, що творчість є унікальним 
процесом творення якісно нових духовних та 
матеріальних цінностей. Це здібність людини, 
яка виникла в праці, створювати нову 
реальність з матеріалу, який надає існуюча 
дійсність; 2. з’ясовано, що творчі здібності 
курсанта вищого військового навчального 
закладу об’єднують цілий ряд його 
властивостей і особливостей особистості, які 
характеризують ступінь їх відповідності 
вимогам певного виду навчально-творчої 
діяльності і обумовлюють рівень її 
результативності; 3. визначено, що процес 
формування творчої особистості курсанта 
вищого військового навчального закладу 
представляє собою педагогічне управління 
розвитком його потенційних творчих 
можливостей, формуванням у нього таких 
творчих якостей, які забезпечують успішність у 
творчій діяльності, індивідуальне становлення 
його особистості як суспільно-активної істоти; 
4. доведено, що використання активних методів 
навчання на заняттях з “Тактики” сприяють 
формуванню творчих здібностей курсантів. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НА 
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

«ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ» 
 

Стаття присвячена методичним особливостям вивчення дисципліни «Історія педагогіки». У ній 
розглядаються методичні рекомендації до організації методики проведення семінарських занять.  

Ключові слова: педагогічний процес, навчальний процес, організаційні форми, методи навчання, 
історія педагогіки. 

Статья посвящена методическим особенностям изучения дисциплины «История педагогики». В ней 
рассматриваются методические рекомендации к организации методики проведения семинарских занятий. 

Ключевые слова: педагогический процесс, учебный процесс, организационные формы, методы 
обучения, история педагогики. 

Постановка проблеми. Освіта 
складається із двох компонентів: 
теоретичного та практичного. Лекційні, 
семінарські заняття, спецкурси та 
консультації складають теоретичний 
компонент. Практичні, лабораторні заняття 
та педагогічна практика відповідно 
утворюють практичний компонент 
методичної освіти. 

Важливою складовою університетської 
освіти є семінарські заняття – форма 
навчального заняття, при якій викладач 
організовує дискусію навколо попередньо 
визначених тем, до котрих студенти готують 
тези виступів на підставі індивідуально 
виконаних завдань. Основне завдання 
семінарських занять з методики навчання 
історії полягає у обговоренні й засвоєнні 
закономірностей процесу навчання історії, 
оволодінні культурою наукового аналізу 
методичних проблем, тобто сукупністю 
сучасних принципів, методів, прийомів та 
технологій навчання історії. 

Дослідженню вище зазначеної 
організаційної форми навчання присвячені 
праці багатьох науковців: А. Алексюка, А. 
Бондар, А. Вер-бицького, С. Зінов’єва, П. 
Лузана, М. Фіцули та ін. Усе вищесказане 
підтверджує актуальність проблеми 
удосконалення методики підготовки та 
проведення семінарських занять у ВНЗ. 

Мета статті – розкрити методику 
підготовки і проведення семінарських занять 
у ВНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Під час 
підготовки до семінарських занять студенти 
повинні опанувати прийомами та методами 
самостійної роботи з джерелами інформації, 
засвоїти навички дослідної роботи. 

Готуючись до семінарського заняття, 
слід опрацювати монографічні дослідження 
та наукові статті (список літератури 
додається), скласти конспект опрацьованих 
джерел та тези відповідно до 
сформульованих проблем, докладний план 
виступу, а також контрольні запитання 
проблемного характеру на розуміння 
матеріалу семінарського заняття іншими 
студентами. 

Працюючи з науковою літературою, 
користуйтеся такими правилами роботи з 
джерелом інформації: 

1) здійсніть попередній огляд матеріалу: 
ознайомтесь із обсягом та проблематикою, 
структурними частинами; 

2) сформулюйте запитання до джерела: 
дуже часто проста трансформація назви дає 
можливість сформулювати адекватні 
запитання; 

3) прочитайте текст, шукаючи відповіді 
на сформульовані запитання; 

4) осмисліть прочитане, тобто 
встановіть зв’язки між новою інформацією і 
тією, що вже відома, спробуйте підібрати 
приклади до нових ідей; 

5) перекажіть основний матеріал, 
відповідаючи на запитання, що були 
сформульовані перед читанням; 

6) зробіть підсумковий огляд, 
пригадайте основні ідеї тексту та чітко 
сформулюйте відповіді на запитання. 

Слід зазначити, що не будь-які 
запитання можуть сприяти найкращому 
засвоєнню навчального матеріалу. Необхідно 
уникати формулювання запитань 
примітивного характеру, тобто таких, що 
вимагають при відповіді лише невеликої 
напруги пам’яті (наприклад: в якому році...? 
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хто винайшов...? та ін.). Уміння задавати 
продумані запитання – це риса, яку слід у 
себе виховувати на семінарських заняттях. 
До продуманих запитань слід віднести такі: 
наведіть приклад; що відбулося б, якщо...; у 
чому полягають сильні та слабкі сторони...; 
яким чином впливає на...; поясніть, чому...; 
поясність, як...; чому важливо...; який 
аргумент можна навести проти...; який є 
кращим та чому...; погоджуєтеся ви із 
твердженням, що...; як, на вашу думку, 
подивився б... на проблему...? та ін. 

Робота над складанням плану-конспекту 
та плану доповіді потребує ретельної праці з 
боку студента, вимагаючи залучення певних 
прийомів обробки інформації. Осмислене 
навчання потребує використання 
систематичних процесів для кодування та 
зберігання інформації у довготривалій 
пам’яті і для вилучення її звідти. Ці процеси 
називаються "метакогнітивними", тому що 
вони представляють собою способи набуття 
думок, а не самі думки [5]. 

До таких способів відносяться: 
резюмування (узагальнення); уточнення 
(конкретизація); схематизація та організація. 
Резюмування – це спосіб вилучення основної 
ідеї частини або цілого тексту. Уточнення є 
протилежним процесом, оскільки збагачує 
абстрактне положення конкретними 
прикладами, ілюстраціями, кресленням, 
аналогією та ін. Схематизація уявляє собою 
рамки або код для структурування інформації 
для того, щоб її можна було і зрозуміти, і 
зберегти у пам’яті. Організація як 
метакогнітивний процес передбачає надання 
матеріалу певної структури, а не знаходження 
вже існуючої структури у самому матеріалі. 

Потужним засобом засвоєння 
навчального матеріалу виступають графічні 

систематизатори (інколи їх називають 
"понятійними схемами") – це просторові 
побудови, що вимагають від читача 
виявлення глибинної структури матеріалу, що 
вивчається. Інколи найкращим способом 
зрозуміти певну тему є представлення 
інформації у вигляді лінійної послідовності. 
Цей спосіб слід використовувати, коли 
структура поданої інформації наближається 
до лінійної. Наприклад, формування умінь 
здійснюється у певній послідовності: 1) 
інформація про новий спосіб діяльності (мета 
та порядок дій); 2) виконання вчителем разом 
з учнями нового способу діяльності; 3) 
самостійне виконання учнями нового способу 
діяльності; 4) систематичне тренування. Цей 
алгоритм діяльності вчителя є не що інше, як 
ряд подій, що слідують одна за одною в 
суворо упорядкованій часовій послідовності. 
Просте лінійне представлення цих подій 
адекватно відбиває усю необхідну 
інформацію [4, с. 34]. 

Інформація, з якою доводиться мати 
справу, найчастіше більш складна, ніж 
прості лінійні ланцюжки. Альтернативним 
способом представлення інформації 
виступає зображення її у формі ієрархії, або 
ієрархічного дерева. У цьому випадку 
інформація упорядковується відповідно до 
правил класифікації. Правила класифікації 
визначають, частиною або різновидом чого є 
даний об’єкт. Наприклад, зміст історико-
педагогічної освіти складається із наступних 
компонентів: 1) інформація про закони, 
теорії та факти; 2) інформація про сталі 
способи діяльності, що втілюється в уміннях 
та навичках; 3) досвід творчої діяльності; 4) 
досвід емоційно-ціннісного ставлення. Дану 
інформацію можна представити у вигляді 
ієрархічного дерева (див. схему 1.). 

 
Схема 1. Ієрархічне дерево змісту історико-педагогічної освіти 
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Такий спосіб підготовки до 
семінарського заняття дозволить усвідомити 
логічну структуру навчального матеріалу, 
сприятиме повному, міцному, свідомому та 
глибокому засвоєнню змісту курсу. 

Порядок роботи на семінарському 
занятті. Семінарські заняття проводяться у 
формі бесіди, рецензування та обговорення 
рефератів, доповідей, передбачають 
дискусію з вузлових питань теми. На виступ 
студента з доповіддю на семінарському 
занятті відводиться до 10 хвилин. Доповідь 
повинна бути логічно завершеним, 
обґрунтованим і систематизованим викладом 
наукового питання, тобто необхідно чітко 
зазначити методичну проблему, 
сформулювати 2-3 проблемні запитання до 
аудиторії, зазначити способи розв’язання 
методичної проблеми, дату оцінку 
ефективності способів розв’язання [2, с. 26]. 

Будь-яке твердження повинно бути 
обов'язково доведене, спиратися на 
аргументи. Виступ із доповіддю підлягає 
обговоренню у студентській групі та 
рецензуванню. Для реалізації даного порядку 
роботи студенти повинні підготувати 
дискусійні запитання доповідачу, брати 
участь в обговоренні, рецензувати доповідь. 

Отримані студентами оцінки за окремі 
семінарські заняття враховуються при 
виставленні підсумкової оцінки з даної 
навчальної дисципліни. Опанування 
матеріалом семінарських занять у повному 
обсязі є обов’язковим для кожного студента. 
У випадку неготовності або пропуску 
семінару (незалежно від причин) студент 
зобов'язаний самостійно опрацювати 
відповідну тему. 

Рекомендації до організації самостійної 
роботи студентів. 

Саме самостійна робота набуває все 
більшого значення й актуальності сьогодні, 
оскільки обсяг навчального матеріалу досить 
значний, і не все можна встигнути 
розглянути під час аудиторних занять. Отже, 
правильна організація власної самостійної 
роботи з боку студента є важливою 
запорукою успішного навчання і 
ефективного засвоєння ним знань. 

Метою самостійної роботи є вироблення 
практичних навичок опрацювання 
спеціальної літератури та інших матеріалів, 
необхідних для належного засвоєння 
предмета навчальної дисципліни, а також 

для розвитку сталих умінь до самостійного 
вивчення і викладання одержаної інформації. 

Самостійна робота є основним засобом 
засвоєння студентом навчального матеріалу 
в час, вільний від обов’язкових навчальних 
занять, без участі викладача. Тільки під час 
самостійної роботи студент має можливість 
розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, 
пам’ять, самостійне мислення, 
наполегливість і, головне, виробити вміння 
самостійного здобуття знань. 

Під час самостійної роботи краще за все 
проявляються індивідуальні особливості 
студента, його здібності та нахили. 

Самостійна робота студента 
забезпечується системою навчально-
методичних засобів, необхідних для 
вивчення навчальної дисципліни чи окремої 
теми: підручниками, навчальними та 
методичними посібниками, конспектами 
лекцій викладача тощо. Серед них значне 
місце посідає саме методичні матеріали, 
завдання та вказівки викладача, а також 
рекомендована спеціальна література. 

Самостійна робота студента над 
засвоєнням навчального матеріалу може 
виконуватися у бібліотеці, навчальному 
кабінеті або комп'ютерному класі 
університету, а також у домашніх умовах. 

Головне у правильній організації 
самостійної роботи – її планування, яке, в 
принципі, вже задане робочою програмою 
навчальної дисципліни. Приступаючи до 
самостійного вивчення матеріалу 
насамперед треба уважно ознайомитися з 
джерелами, що рекомендуються до кожної 
теми, розподілити питання на більш та менш 
складні. Виконуючи самостійну роботу 
студент повинен законспектувати основний 
зміст теми, при цьому уникаючи 
механічного переписування джерел. Окрім 
слід виділяти основні теоретичні положення, 
ключові слова, спеціальні терміни і поняття. 

Самостійна робота студента повинна 
розпочинатися ще до початку лекційних 
занять, тобто слід активно використовувати 
систему упереджувального читання 
підручників та навчальних посібників. Це 
дозволяє закласти теоретичну базу для більш 
глибокого сприйняття інформації під час 
лекції. 

Під час самостійної роботи студенту 
пропонуються наступні види завдань для 
опанування матеріалу з конкретної теми 
курсу: 
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– вивчити матеріал теми; 
– скласти термінологічний словник; 
– продумати відповіді на питання для 

самоконтролю; 
– підготувати тези виступу на 

семінарські заняття; 
– підготовити реферат з 

рекомендованих тем; 
– виконати завдання, передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни. 
Самостійна робота носить сугубо 

індивідуальний характер, однак можливе й 
колективне осмислення та вивчення 
навчального матеріалу. Однією з таких форм 
є проведення самостійної роботи студентів 
під керівництвом викладача, яке проводиться 
відповідно до розкладу навчальних занять, з 
метою підвищення рівня підготовки 
студентів, ознайомлення їх з нормативно-
правовими актами та отримання необхідної 
допомоги з боку викладача щодо 
теоретичних положень теорії держави і права 
чи аспектів їх практичного застосування. 

Перевірка виконання самостійної 
роботи проводиться викладачем на 
семінарських заняттях, а також виноситься 
на підсумковий контроль поряд з 
навчальним матеріалом, який 
опрацьовувався при проведенні аудиторних 
навчальних занять. 

Інтелектуальному потенціалу держави, 
який відповідав би світовому рівневі, 
необхідні спеціалісти з розвинутими 
власними творчими, дослідницькими 
здібностями, котрі володіють методологією 
пізнання, науковими методами самостійного 
розв’язання дослідницьких педагогічних 
завдань, обізнані новітніми педагогічними та 
інформаційними технологіями як у 
вітчизняній, так і зарубіжній теорії і практиці 
шкільної освіти [5, с. 2]. 

Йдеться про принципово нові виховні 
цілі, що передбачають досягнення сучасних 
рівнів освіченості окремої особистості та 
суспільства в цілому. Вищій педагогічний 
школі в цьому плані відводиться особлива 
роль, оскільки саме вона покликана 
підготувати педагогічні кадри для 
загальноосвітньої, професійної i вищої 
школи на рівні сучасних вимог суспільства. 
Основна мета полягає в підготовці педагога, 
здатного забезпечити всебічний розвиток 
особистості, формування її розумових, 
фізичних i естетичних здібностей, високих 
моральних якостей, збагачення на цій основі 

інтелектуального, творчого та культурного 
потенціалів суспільства. 

Освіту можна вважати спрямованою на 
забезпечення інтересів особистості, якщо 
вона спроможна розв’язати такі завдання, як: 
гармонізувати відношення людини з 
природою шляхом усвідомлення сучасної 
наукової картини світу; стимулювати 
інтелектуальний розвиток i збагачення 
мислення, творчості шляхом засвоєння 
сучасних методів i засобів наукового 
пізнання; домогтися успішної соціалізації 
людини через занурення її в культуру, в тому 
числі, техногенну, а також комп'ютеризоване 
середовище; навчити людину жити, створити 
умови для її безперервної освіти в умовах 
насиченого активного інформаційного 
середовища; надати можливості для набуття 
широкої базової вищої освіти,яка дозволить 
достатньо швидко перемикатися на суміжні 
галузі професійної діяльності. 

Для сучасного періоду характерним є 
зростання об’єму необхідної інформації, з 
одного боку, і скорочення кількості годин на 
аудиторне засвоєння дисциплін шляхом 
винесення значної частини матеріалу на 
самостійне опрацювання – з іншого. Виникає 
явне протиріччя між стрімким зростанням 
технічних можливостей людства і 
традиційними методичними системами 
навчання гуманітарних дисциплін. Особливо 
актуальною ця проблема стає для підготовки 
майбутнього вчителя в умовах входження 
України в Європейський освітній простір, 
зміни акцентів у вітчизняній освітній 
політиці. Тим більше, що потенційні 
можливості виховних технологій і, зокрема, 
застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій і, зокрема, застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій в 
реалізації нової освітньої парадигми до цього 
часу ще глибоко не досліджені. Тому 
обґрунтування педагогічних умов 
оптимізації використання традиційних і 
інформаційно-комунікаційних технологій у 
процесі опанування педагогічного циклу 
дисциплін і, зокрема, історії педагогіки як 
складової фундаментальної педагогічної 
підготовки майбутнього вчителя, на нашу 
думку, є актуальним і своєчасним. 

Курс історії педагогіки є невід’ємним 
елементом формування світогляду і 
професійної компетентності майбутнього 
вчителя, складним для засвоєння, тому що 
вимагає опрацювання великих обсягів 
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інформації. В зв’язку з цим виникає загроза 
того, що із збільшенням об’єму інформації 
вивчення курсу у найближчому 
майбутньому носитиме реферативний 
характер. 

Курс «Історія педагогіки» допоможе 
зосередити увагу студентів на показі шляхів і 
засобів реалізації нових концепцій освіти, 
формуванню активної творчої особисті 
майбутнього вчителя початкової ланки 
освіти; розробці нових підходів до 
оволодіння знаннями; створенню нових 
ефективніших засобів, методів і форм 
навчання і виховання дітей; проектуванню 
розвивальних педагогічних процесів. 

Кінцевим основним і побічним 
продуктом навчально-професійної діяльності 
з курсу повинні бути: розвиток пізнавальної 
й професійної мотивації; прояв професійного 
ставлення до матеріалу; професійна 
компетентність й озброєність (уміння, 
навички); широка інформованість у 
проблемі; творче мислення; особистісні 
якості (спостережливість, допитливість, 
позитивні якості спілкування, моральна 
гуманістична спрямованість).  

Висновки. На жаль, як показують 
дослідження, традиційне навчання має певні 
недоліки: 1) усереднений загальний темп 
вивчення матеріалу; 2) єдиний усереднений 
обсяг знань, що засвоюють студенти; 3) 
питома вага знань, що отримують студенти в 
готовому вигляді через викладача без опори 
на самостійну роботу; 4) недостатнє 
сприйняття викладачем, чи засвоїли 
студенти навчальний матеріал; 5) 
домінування словесних методів викладання 
матеріалу, що створює об’єктивні 
передумови розсіювання уваги; 6) складність 
самостійної роботи учнів з підручником; 7) 
домінування навантаження на пам’ять 
студентів, тому що необхідно відтворювати 
навчальний матеріал; (в кого пам’ять краща, 
той більш успішно відтворює, але у 
майбутній професійній діяльності ці методи 
заучування і точного відтворювання 
інформації не застосовуватимуться); 8) 
студент не підготовлений до тих форм 
роботи, які зустрічаються у професійній 
практиці (вміння знаходити необхідну 
інформацію для певного виробничого 
рішення, вміння знаходити самостійне 
творче рішення в складних становищах). 
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GUIDELINES ON THE ORGANIZATION OF THE SEMINARS ON THE DISCIPLINE 
TRAINING TECHNIQUE "HISTORY OF EDUCATION” 

Article is devoted to methodological features of the study subject "History of Education." It considered 
guidelines for the organization of seminars techniques. It reveals how to prepare for seminars that will realize the 
logical structure of the educational material, promote full, solid, conscientious and thorough assimilation of 
course content. reveals how to prepare for seminars that will realize the logical structure of the educational 
material, promote full, solid, conscientious and thorough assimilation of course content, independent work is the 
primary means of learning student educational material in time, free mandatory training classes without teacher. 
Only during independent work of the student has the opportunity to develop cognitive and executive abilities, 
memory, independent thinking, perseverance and, importantly, the ability to develop self-knowledge retrieval. 

Key words: teaching process, to educational material aching, organizational forms, teaching methods, 
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ІГРОВІ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
У статті розкрито сутність навчально-пізнавальної діяльності студентів, обгрунтовано 

застосування ігрової діяльності в навчанні, досліджено можливості підвищення рівня пізнавальної 
активності студентів завдяки включенню елементів гри у процес навчання. 

Ключові слова: діяльність, навчально-пізнавальна діяльність, активність, активізація, гра, методи, 
засоби активізації. 

В статье раскрыта сущность учебно-познавательной деятельности студентов, обосновано 
применение игровой деятельности в обучении, исследованы возможности повышения уровня 
познавательной активности студентов благодаря включению элементов игры в процесс обучения. 

Ключевые слова: деятельность, учебно-познавательная деятельность, игра, активность, 
активизация, методы и средства активизации. 

Проблема активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів постійно 
перебуває в центрі уваги як дослідників, так і 
педагогів-практиків. 

Різні аспекти проблеми активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів у 
процесі навчання розкриті в дослідженнях 
психологів: Д.Б. Богоявленської, 
Л.С.Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. 
Давидова, І.С. Якиманської та ін.; педагогів: Л.П. 
Арістової, Ю.К. Бабанського, Д.В. Вількеєва, 
М.О. Данилова, В.П. Єсипова, Г.І. Щукіної та ін.; 
методистів: М.І.Бурди, М.С.Голованя, Ю.В. 
Горошка, Я.І. Грудьонова та ін. 

Мета статті – дослідити роль ігрових 
методів в активізації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів.  

Сьогодні, коли українська педагогіка 
змушена переглянути свій інструментарій, 
значно зростає роль суб’єктивного фактора в 
розбудові нашого суспільства. Проблема 
формування активної особи стає однією з 
найактуальніших у педагогічній теорії та 
практиці шкіл та вищих навчальних закладів 
освіти, адже цілеспрямована усвідомлена 
діяльність людини змінює навколишнє 
середовище, впливаючи на економічні, 
політичні, духовні особливості розвитку 
суспільства. Ці процеси детермінують із 
активністю людини в навчанні, тому що 
формування пізнавальної активності тісно 
пов’язане з вихованням її самостійності, 
ініціативи, працьовитості, сумлінності, сили 
волі та інших рис [5]. 

Організовуючи навчально-пізнавальну 
діяльність, необхідно враховувати її структуру, 
взаємозв'язок із такими компонентами: 
мислительна, репродуктивна, творча, художня, 
практична, оціночна, комунікативна діяльність. 

Проблема навчально-пізнавальної 
діяльності студентів спонукає викладачів так 

організовувати навчальний процес на заняттях, 
щоб, насамперед, досягти позитивної 
мотивації до вивчення предмету, підвищити 
якість знань, сформувати в студентів уміння 
самостійно здобувати знання, розвивати й 
удосконалювати розумові здібності. Цього 
можна досягти тільки тоді, коли студентам 
буде зрозумілий та доступний матеріал, коли в 
них з’явиться постійний інтерес до навчання. 

Цілеспрямована усвідомлена діяльність 
людини змінює навколишнє середовище, 
впливаючи на економічні, політичні, духовні 
особливості суспільства. Ці процеси 
детермінують із активністю людини в 
навчанні, тому що формування пізнавальної 
активності особи тісно пов’язане з вихованням 
самостійності, ініціативи, працьовитості, 
сумлінності, сили волі та інших рис людини. 
Прикметно, що пізнавальна активність 
зумовлює інтенсивність і характер 
проходження навчання, оскільки без певного 
рівня активності людина не може здійснитися 
навіть найпростіший факт пізнання [3]. 

Думка про застосування в навчанні гри не 
нова. Є багато досліджень, в яких вказується на 
позитивну роль гри в навчально-виховному 
процесі (роботи О.М. Леонтьєва, А.В. 
Запорожця, А.П. Усової, Д.Б. Ельконіна та ін.). 
Яким же чином гра забезпечує високу 
ефективність процесу навчання? Відповідаючи 
на це питання, А.Г.Гулига писав: ’’Існує два 
типи ігрової поведінки — змагання та 
наслідування (інколи вони поєднуються). 
Змагання має потребу в наявності суперника, але 
може обходитися і без нього. Можна змагатися з 
самим собою, удосконалюючи свої результати, 
досягти якогось рівня, а потім перевершити і 
його. Це прагнення не знає меж, воно вільне від 
практичного інтересу, змушує людину (не тільки 
дитину, а й дорослого) напружувати свої сили в 
спорті, науковому пошуку, мистецтві” [2, с.35]. 
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На великі можливості гри вказував і 
А.С.Макаренко: ”Є ще один важливий метод — 
гра. Передусім треба сказати, що між грою і 
роботою немає такої великої різниці, як багато 
хто вважає" [6, с.112]. 

Досліджуючи можливості підвищення 
рівня пізнавальної активності учнів завдяки 
включенню елементів гри у процес навчання, 
К. Ян приходить до висновків, які 
заслуговують на увагу (під елементами гри 
розуміють наявність ігрового мотиву 
діяльності, різні імітації та інсценування, 
виконання ролей та ін.) [7]: 

1. Елементи гри забезпечують 
зацікавлене сприйняття навчального матеріалу 
і залучають учнів до навчального предмета. 
Гра, яка за своїм змістом пов’язана з 
навчанням, допомагає сконцентрувати увагу 
на навчальному завданні. В результаті останнє 
сприймається не як "нав’язане", а як бажання і 
особисто значуща ціль. Розв’язання 
навчального завдання в процесі гри пов’язано з 
меншими нервовими затратами і 
мінімальними вольовими зусиллями, що дає 
змогу звільнити інтелектуальний потенціал 
учнів, використати його ефективніше. 

2. Доцільно застосовані елементи гри 
допомагають спростити, зробити 
доступнішими абстрактні поняття. 

3. Елементи гри матеріалізують 
результати розумової діяльності, допомагають 
студентам усвідомити особисті здібності та 
вміння, виховують у них прагнення до успіху. 
В умовах гри різниця між ігровими та 
навчальними діями учня не дуже велика, що 
позитивно позначається на формуванні 
психічних якостей, необхідних для свідомої 
участі в процесі навчання. 

Доцільне використання гри спрямовує 
активність студентів на розв’язання 
навчальних завдань і сприяє становленню 
свідомої дисципліни. Одна з переваг гри 
полягає в тому, що вона майже завжди вимагає 
активних дій від кожного слухача. Ігрова 
ситуація виконує спонукаючу функцію, 
наприклад, цілеспрямовано шукати помилки і 
нісенітниці в тексті, доповнювати незакінчені 
фрагменти, вгадувати, впорядковувати, 
репродукувати за даним зразком та ін. 
Емоційна налаштованість на гру забезпечує 
готовність і здатність студента 
підпорядковувати свою поведінку, всі свої дії 
вимогам ігрових правил. 

За кордоном педагогічна практика все 
частіше звертається до ігрової діяльності в 
навчанні. Наведемо думки з цих питань наших 
зарубіжних колег. М.Буске: ’’...Вони 
(навчальні ігри) не повинні містити багато 
інформації або повчати, тому що в цьому 

випадку вони стають не навчальними іграми і 
перестають взагалі бути іграми: їх мета — 
розширити мислення, а не наповнити його”; “ 
Ігри можуть розтопити лід скованості ”; 
“Навчальні ігри ... нічому конкретному 
(теоремам чи формулам) не вчать, але вчать 
мислити по-новому, що важливіше ” [1, с.74].  

М. Буске робить висновок про те, що 
“наявність готових навчальних ігор дає змогу 
малодосвідченому чи невпевненому в собі 
педагогу, який застосовує в навчанні ігри, так 
організувати навчання, що за інших обставин 
він би на це не зважився. Використовуючи 
добре зарекомендовані ігри, він потім 
пристосовує їх до своїх потреб і, нарешті, 
починає винаходити власні ігри з врахуванням 
можливостей своїх вихованців, навчальної 
програми і середовища навчання” [1, с.96]. 

Різновидом навчальних ігор є 
інтелектуальні ігри. Вони допомагають 
розв’язувати проблему розвитку, корекції і 
вдосконалення мислення студентів як однієї із 
складових всього навчального процесу. 

Найпоширенішими інтелектуальними 
іграми є ігри із словами. Вони розширюють 
технічну грамотність, ерудицію, вчать 
працювати з літературними джерелами, дають 
можливість опанувати необхідний понятійний 
апарат, потренувати пам’ять, особливо фазу 
пригадування, розвинути мислення, освоїти 
розумові операції і логічні прийоми при 
засвоєнні дисциплін. 

Наведемо приклади інтелектуальних ігор: 
1) Ігровий тренінг мислення - корисний 

для всіх студентів, особливо тих, хто відчуває 
помітні ускладнення при виконанні різних 
видів навчальної роботи: розумінні і 
осмисленні нового матеріалу, його 
запам’ятовуванні та засвоєнні, встановленні 
зв’язків між різними явищами, вирішенні 
теоретичних і практичних завдань, 
висловлюванні своїх думок. 

2) Складання речень - розвиває здатність 
швидко встановлювати різноманітні, іноді 
зовсім несподівані зв’язки між звичними 
предметами, творчо створювати нові цілісні 
образи з окремих розрізнених елементів. 

3) Побудова системи причин - формує 
установку на всебічний аналіз ситуації при 
розумінні будь-якого явища. Вона задає 
конкретні засоби пошуку, може перерости у 
дискусію. 

4) Побудова повідомлення за алгоритмом 
- гра дисциплінує мислення, привчає, 
допомагає аналізувати явище з обов’язковим 
виділенням усіх зафіксованих в алгоритмах 
аспектів, даючи змогу тим самим ширше і 
глибше розглянути явище. 
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5) Словограма - гра-головоломка, що 
полягає у заповненні послідовно розташованих 
клітинок буквами відгадуваних слів. 

6) Криптограма - різновидність задачі-
головоломки, в якій зашифрований невідомий 
запис. 

7) Чайнворд - різновид задачі-
головоломки, що полягає у заповненні 
послідовно розміщених (ланцюгом) клітинок, 
щоб мати ряд відгалужуваних слів, 
розміщених так, що остання літера 
попереднього слова є першою літерою 
наступного. 

8) Ігри – тренажери. Особливістю цих 
ігор є те, що засвоїти їх студент може 
самостійно. Технічні рішення в тренажерах 
однозначні, вивіряються лише раніше набуті 
знання. Вони спрямовані в основному на 
розвиток просторової уяви, пам’яті, технічного 
мислення. Як ігрові атрибути застосовуються 
поля, фішки, кубики та ін. 

Як свідчать дослідження, інтелектуальні 
ігри формують такі складові мислення:  

1) високий рівень сформованості 
елементарних розумових операцій аналізу, 
синтезу, порівняння, виділення суттєвого та ін.;  

2) високий рівень активності, розкутості 
мислення, що виявляється у продуціюванні 
великої кількості різних гіпотез, установці на 
множину варіантів розв'язування, у свободі 

висунення нестандартних ідей і гнучкості 
переходів від однієї до іншої;  

3) високий рівень організованості та 
цілеспрямованості мислення, що виявляється у 
чіткій організації та виділенні суттєвого у 
явищах, використанні узагальнених схем 
аналізу явищ, усвідомленні особистих способів 
мислення і контролю за ними. Ускладнення в 
оволодінні навчальним матеріалом пов’язані 
саме з недостатньою сформованістю 
наведених якостей мислення. 

Поступовий розвиток і вдосконалення 
розумових здібностей забезпечується у ході 
виконання різноманітних завдань із 
використанням звичайного матеріалу у 
невимушеній ігровій обстановці при 
безпосередньому спілкуванні з однолітками [5]. 

Висновки. Активізація навчально-
пізнавальної діяльності – це цілеспрямована 
організація навчального процесу, яка 
спрямована на розвиток навчальної активності 
студента. У навчальній діяльності ігрові 
методи допомагають розв’язувати проблему 
розвитку, корекції і вдосконалення мислення 
студентів як однієї із складових усієї 
навчально-пізнавальної системи. 

Актуальними напрямами подальшої 
розробки окресленої проблеми є розробка 
методики організації та проведення ігрових 
занять із спеціальних дисциплін у ВНЗ. 
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EPA METHODS OF ENHANCING EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY OF 
STUDENTS IN HIGH SCHOOL 

The article explores the nature of teaching and learning of students set specific features of teaching and learning 
activities towards its revitalization. Grounded organizational guidelines for optimization of teaching and learning 
activities of students in the education of Ukraine. The emphasis is on theoretical aspects enhance teaching and learning 
activities in professional education in Ukraine.Problem enhance teaching and learning of students, the successful 
resolution of which is to achieve substantial efficiency and quality of the educational process, is constantly in the spotlight 
as researchers, teachers and practitioners. Today, when the Ukrainian education is forced to revise its tools, greatly 
increasing the role of the subjective factor in the development of our society. The problem of forming an active person 
becomes one of the most important in teaching the theory and practice of schools and higher educational establishments, 
as a deliberate conscious human activities are changing the environment, affecting the economic, political and spiritual 
characteristics of society.  
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПРЕДСТАВНИКАМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ 

УКРАЇНИ 
 
В статті наведені результати оцінки ефективності системи фізичної підготовки Збройних Сил 

України представниками її функціонального керівництва та напрями оптимізації системи.  
В статье представлены результаты оценивания эффективности системы физической 

подготовки Вооруженных Сил Украины представителями функционального руководства, а также 
направления оптимизации системы. 

Актуальність. Підвищення вимог до 
чинної системи фізичної підготовки військ в 
зв’язку з проведенням військової реформи 
викликає необхідність вдосконалення різних 
її ланок. Це обумовлено наявністю 
застарілих механізмів в управлінні та 
організації діючої системи фізичної 
підготовки військ, яка копіює ту, що існувала 
за радянських часів [3, 11, 12]. 

На важливість пошуку оптимальних 
шляхів удосконалення системи фізичної 
підготовки (ФП) в Збройних Силах (ЗС) 
України з урахуванням зовнішніх і 
внутрішніх її детермінант, національних 
особливостей геополітики, соціально-
економічного стану країни звертають увагу 
іноземні фахівці країн, які вже мають 
відповідний досвід модернізації ФП в зв’язку 
з проведенням воєнної реформи (країни 
Північно-Атлантичного блоку НАТО, 
Російська Федерація) [2, 4, 6, 9, 10, 13]. 

Великий досвід у цьому напрямку було 
накопичено за роки існування Радянського 
Союзу, коли окремі підсистеми ФП 
неодноразово піддавалися корекції, що мали 
під собою відповідне теоретичне і практичне 
підґрунтя. За період становлення й розвитку 
Радянської армії на підставі фундаментальних 
досліджень сформовано теоретико-
методологічне обґрунтування системи ФП 
військ, її концептуальні та організаційні 
основи, засади загальної та спеціальної 
фізичної підготовки [1, 5, 7, 8]. Інтереси 
національних кадрів вищої кваліфікації з теорії 
та організації ФП військ (які, переважно, 
сформувалися за роки незалежності 
української держави) знаходяться у сфері 
вирішення актуальних практичних питань 
підвищення ефективності фізичної підготовки 
переважно курсантів ВВНЗ. Загальні проблеми 

функціонування чинної системи ФП ЗС 
України висвітлюються в працях Бородіна 
Ю.А. [3], Фіногенова Ю.С. [11], Чернявського 
О.А. [12]. 

Попри наявність певних досягнень з 
розробки теоретико-методологічних засад 
системи ФП ЗС, матеріалів з узагальнення 
досвіду функціонування й реформування 
аналогічних систем зарубіжних країн, вони 
лише частково можуть бути використані в 
опрацюванні напрямів з удосконалення 
національної системи ФП ЗС. Тому при 
визначенні основних напрямів і заходів щодо 
її оптимізації системи виникає необхідність 
орієнтації на специфіку та умови 
функціонування різних ланок системи ФП 
Збройних Сил України, проблеми та 
можливості їх вирішення, тощо. В зв’язку з 
чим є актуальним вивчення думки офіцерів, 
представників функціональної ланки 
керівництва ФП які щоденно стикаються з 
вирішенням проблемних питань на практиці 
і мають досвід з пошуку шляхів їх подолання 
а також оцінки ефективності 
функціонування системи ФП ЗС України. 

Результати досліджень. Функціональне 
керівництво фізичною підготовкою у 
підсистемі управління займає провідну і 
вирішальну роль. Від знань, умінь, 
організаторських здібностей фахівця фізичної 
підготовки в значній мірі залежить виконання 
мети і завдань, які стоять перед ФП. 

В зв’язку з чим думка цих фахівців 
щодо дієвості системи ФП військ та 
напрямів її реорганізації може бути слушною 
при розробці загальних рекомендацій. Для 
цього проведено дослідження з оцінки 
ефективності різних ланок системи ФП ЗС 
України за допомогою анкети, яка включала 
основні питання з концептуальних основ 
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системи ФП (спрямованість концепції ФП 
військ); управління процесом фізичного 
вдосконалення військовослужбовців (лінійне 
функціональне керівництво ФП); організації 
та забезпечення (матеріально-технічне, 
фінансове, медичне, наукове, методичне, 
інформаційне). 

У якості експертів залучені фахівці 
вищої кваліфікації у військовій галузі знань, 
теорії, практики і організації ФП військ, про 
що свідчать керівні посади, які вони 
обіймають, та вищі військово-навчальні 
заклади, які вони закінчили. Так, серед 
експертів були офіцери керівної ланки 
управління ФП в ЗС України – начальники 
фізичної підготовки Видів Збройних Сил 
України (Сухопутних, Повітряних військ, 
Військово-Морських Сил), начальники ФП 
армійських та повітряних корпусів, 
начальники кафедр фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки та спорту 
ВВНЗ, офіцери управління ФП 
Центрального управління підготовки та 
повсякденної діяльності військ (сил), 
кількість яких складала 75% генеральної 
сукупності.  

Серед цих експертів 96% складали 
старші офіцери: у військовому званні 
полковник – 52%, підполковник – 36%, 
майор – 8%. Основними видами службової 
діяльності для експертів були: служба ФП 
(60%), педагогічна (36%) та тренерська 
діяльність (4%). 

Офіцери, які приймали участь у 
дослідженні, мають значний досвід 
практичної службової діяльності у військах 
та ВВНЗ України: на посадах начальника ФП 
батальйону (4%); начальника ФП полку 
(56%); начальника ФП бригади (44%); ФП 
підготовки корпусу (44%); начальника ФП 
Виду Збройних Сил (16%); офіцерами та 
старшими офіцерами управління ФП ЗС 
України було відповідно по 4%; 
заступниками начальника управління 
фізичної підготовки ЗС України 8%. Стаж 
військової служби у 2/3 експертів складає 
більше 20 років, від 20 до 25 років служби – 
у 28%; 26-30 років – 20%; більше 30 років – у 
16% опитуваних. 

На посадах науково-педагогічних 
працівників перебували у якості: ад’юнкта 
очної форми навчання – 4%; викладача ФП – 
40%; старшого викладача ФП – 36%; 
доцента кафедри ФП та спорту ВВНЗ – 20%; 
професора кафедри – 4%; заступника 

начальника кафедри ФП та С – 12%; 
начальника кафедри ФП та С – 28%; 
старшого наукового співробітника наукового 
центру Виду Збройних Сил – 8%; 
начальника навчально-наукового центру ФП 
та спортивно-оздоровчих технологій – 4%. 
На тренерських посадах: командира 
спортивної роти перебувало – 4%; старшого 
тренера спортивного клубу армії – 4%; 
начальника спортивного клубу армії – 4%. 

Усі експерти є фахівцями високої 
кваліфікації у військовій галузі знань та в 
теорії і організації ФП військ, про що 
свідчать результати аналізу навчальних 
закладів, які вони закінчили. Вищу військову 
освіту здобули 100% опитуваних. 
Кваліфікацію з теорії і методики фізичного 
виховання різних груп населення отримали 
60% офіцерів. Кваліфікацію з теорії, 
практики та організації ФП військ отримали 
40% офіцерів. Два і більше вищих 
навчальних закладів закінчило 68% 
експертів: із числа експертів 40% отримало 
освіту у Військовому інституті фізичної 
культури м. Ленінград (м. Санкт-Петербург) 
зі спеціальності “фахівець фізичної 
підготовки і спорту, викладач”; “тренер 
вищої кваліфікації, викладач”, 60% 
закінчили національні цивільні вищі 
навчальні заклади за спеціальністю 
“олімпійський та професійний спорт”, 
“вчитель фізичної культури, організатор 
туристичної роботи”, “вчитель фізичної 
культури, фахівець фітнесу та фізичної 
реабілітації ”. Оперативно-тактичну освіту у 
Національній академії (університет) оборони 
України отримали 8% експертів; оперативно-
стратегічну освіту вищеназваного 
навчального закладу 4%. Академію 
державного управління при Президентові 
України закінчили 4%. 

Майже одна третина експертів (28%) 
має науковий ступінь кандидата наук 
відповідно: з фізичного виховання та спорту 
16%, військових, педагогічних та історичних 
наук по 4%. 

Деталізація відповідей спеціалістів 
щодо функціонування окремих елементів 
системи свідчить про високий рівень 
відповідних знань і практичного досвіду з 
управління, керівництва та організації ФП у 
ЗС України. Так, на думку експертів, 
суттєвої корекції мають зазнати 
концептуальні засади ФП. В першу чергу, 
потребує опрацювання концепція ФП, яка, 
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на думку експертів, має бути 
диференційованою в залежності від вимог 
військово-професійної діяльності, терміну 
проходження військової служби та способу 
комплектування ЗС: фізичної готовності – 
для підрозділів спеціального призначення, 
частин постійної бойової готовності, 
бойових частин сил спеціальних операцій та 
військовослужбовців служби за контрактом 
– 92%; фізичної придатності для 
військовослужбовців строкової служби – 8%; 
оздоровчої спрямованості для 
військовослужбовців, які мають відхилення 
у стані здоров’я та тимчасово знаходяться у 
групі лікувальної фізичної культури – 4%. 

Оскільки реалізація основної концепції 
ФП військ не має достатнього ресурсного 
забезпечення та в зв’язку з кризовими 
явищами в економіці України, зрозумілим є і 
невисока оцінка ефективності різних ланок 
системи ФП та визначення її невідповідності 
вимогам сучасних ЗС України, що 
реформуються. 

Керівництво ФП є важливим елементом 
в системі управління, яка являє собою 
діяльність посадових осіб, спрямовану на 
спільне залучення інших посадових осіб або 
органів та служб на вирішення завдань ФП 
військ. 

Визнаючи важливу його роль в 
забезпеченні ефективності функціонування 
системи ФП ЗС України, думка фахівців 
керівної ланки була майже одностайна: 96% 
з них вважають, що рівень керівництва ФП 
лише частково відповідає вимогам армії, що 
реформується. 

За оцінкою експертів, обидва види 
керівництва – лінійне та функціональне, 
потребують тих чи інших змін. Лінійне 
керівництво процесом фізичного 
вдосконалення військовослужбовців 
здійснюється особою, котра несе 
відповідальність за фізичну готовність 
підпорядкованої військової частини, 
підрозділу та особового складу, наділена 
всією повнотою влади і має право віддавати 
накази і розпорядження з питань ФП і 
спорту. Лінійне керівництво здійснюється 
командирами всіх ступенів, особливо 
нижньою ланкою, які несуть 
відповідальність за фізичну підготовку 
підпорядкованого особового складу. Рівень 
такого керівництва позитивно оцінило лише 
4% експертів, а 96% з числа експертів 

вважають необхідним внесення часткових 
(72%), або повних змін (24%). 

Оцінка функціонального керівництва 
ФП була подібна до лінійного. Керівництво 
такого виду здійснюється посадовою 
особою, органом або службою, що розробляє 
варіант рішення з окремих проблем, 
пов’язаних з ФП, але не має права віддавати 
накази і розпорядження з їх виконання. 
Функціональне керівництво здійснюють 
фахівці ФП військ, командири підрозділів та 
їх заступники, спортивні організатори 
підрозділів. 

Щодо факторів, які впливають на 
ефективність лінійного та функціонального 
керівництва, виділені два: – взаємовідносини 
та взаємодія між командирами 
(начальниками) та спеціалістами ФП; – 
рівень кваліфікації організаторів ФП. 

Стосовно першого фактору, тільки 56% 
експертів визначили наявність повної 
підтримки командирів (начальників) в 
організації ФП; решта експертів 44% – 
часткову підтримку. Пояснення недостатньої 
підтримки з боку командирів (начальників) 
лежить в площині недооцінки офіцерським 
складом військової частини (ВВНЗ) та 
військовослужбовців за контрактом ролі та 
місця ФП в забезпеченні фізичної (бойової) 
готовності військовослужбовців до бойової 
діяльності. 

Якщо серед керівників військових 
частин (з’єднань, об’єднань) є таке 
порозуміння, про що наголосило 66,7% 
організаторів – експертів ФП армійських та 
повітряних корпусів, то більшість (80%) 
науково-педагогічних працівників ВВНЗ, 
офіцерів управління ФП ЗС України та 
начальників ФП Видів ЗС України 
наголосили про наявність неповного 
порозуміння. На саботаж та повне 
ігнорування діяльності фахівців ФП вказано 
4% респондентів. 

Оцінка експертами рівня професійної 
кваліфікації підлеглих їм організаторів ФП 
довела, що у більшості з них (48%) був лише 
середній рівень професійної підготовленості; 
майже у однієї третини (28%) – низький та 
вкрай низький; менше ніж у третини (24%) – 
високий рівень кваліфікації. 

Аналізуючи стан організації процесу 
ФП, більшість експертів визнали за потребу 
корекції організації та методики проведення 
занять (88%) та контролю ФП (96%). 
Удосконалення потребують методика та 
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організація проведення занять з урахуванням 
специфіки етапів професійного 
вдосконалення, недосконалість чинної 
системи перевірки й оцінки фізичної 
підготовленості військовослужбовців – 
вимагає корекції як структури, так і кількості 
фізичних вправ, уточнення способу 
оцінювання рівня фізичної підготовленості, 
фізичної готовності та терміну проведення 
планових перевірок. 

На думку експертів, термін проведення 
планових перевірок фізичної підготовленості 
військовослужбовців не має бути єдиним (як це 
визначено чинною НФП-2009), а 
диференційованим: – один раз на місяць для 
військовослужбовців строкової служби; – один 
раз у квартал для військовослужбовців служби 
за контрактом; – один раз на півроку для 
офіцерського складу. Переважною думкою 
експертів (86%) є зменшення кількості вправ 
для оцінювання рівня фізичної підготовленості. 
Стосовно доцільності використання тих чи 
інших шкал оцінювання рівня фізичної 
підготовленості військовослужбовців, думки 
офіцерів розходяться: 52% з них схильні до 
бальної системи; 48% – до комбінованої шкали 
оцінювання. 

Аналізуючи стан різних видів 
забезпечення ФП, враховували відповідність 
їх нормативно-правових актів (НФП-2009). 
Так, більшість респондентів (64%) вважають 
матеріально-технічне забезпечення як таке, 
що лише частково відповідає вимогам 
керівних документів; 36% оцінюють його 
таким що невідповідає вимогам сучасності. 
Деталізація цього питання виявила, що 
наявна навчально-матеріальна база для 
занять ФП у переважній більшості ВВНЗ 
відповідає вимогам керівних документів. 
Хоча спортивні споруди потребують 
капітального та поточного ремонту, їх 
вдосконалення, вони сприяють вирішенню 
завдань навчально-бойової діяльності з 
загальної та спеціальної ФП. 

Дещо гірше ситуація у військових 
частинах із спортивною базою, обладнанням, 
тренажерами та іншим устаткуванням, де 
відсоток оснащеності становить 50-80%. У разі 
відсутності навчально-матеріальної бази у 
військовій частині, як визначають експерти, 
проведення занять з різних форм ФП 
здійснюється на гарнізонній спортивній базі. 

Серед інших видів забезпечення ФП 
88% респондентів вважають фінансове 
забезпечення як незадовільне.  

Рівень медичного забезпечення ФП 
оцінено неоднозначно: 52% вважають його 
незадовільним, 48% – задовільним. Більш 
висока оцінка дана науковому забезпеченню, 
яке 64% експертів оцінило задовільним, а 
результати наукових досліджень такими, що 
вирішують актуальні теоретичні і практичні 
завдання з організації, методики і практики 
ФП військ та ВВНЗ. 

Що стосується методичного 
забезпечення ФП, суть якого полягає в: 

• узагальненні і поширенні передового 
досвіду організації та проведенні ФП; 

• розробці рекомендацій, спрямованих 
на покращення фізичної підготовленості 
військовослужбовців; 

• забезпеченні керівників необхідними 
методичними посібниками;  

• наданні командирам підрозділів 
допомоги у проведенні спортивних заходів 
та занять з ФП;  

• наданні методичних рекомендацій з 
індивідуального фізичного тренування;  

• організації роботи методичного класу 
(кабінету) з ФП, то рівень його оцінено як 
задовільний (84% респондентів). 

Рівень інформаційного забезпечення 
ФП 48% експертів визнали задовільним, 52% 
– незадовільним. 

Таким чином, оцінюючи ефективність 
функціонування окремих ланок чинної 
системи ФП ЗС України, фахівці керівної 
ланки управління системи ФП військ з 
метою приведення її у відповідність з 
вимогами ЗС, що реформуються, вважають 
за доцільне (висновки): 

1. Удосконалити систему 
функціонального керівництва ФП у Видах 
ЗС України; 

2. Переглянути зміст документів з 
організації ФП у військах в зв’язку з 
переходом на нові організаційно-штатні 
структури формування ЗС України, для чого 
розробити методичні рекомендації з 
оформлення плануючої, облікової та звітної 
документації у військах (силах); 

3. Вдосконалити методику проведення 
різних форм ФП, в зв’язку зі збільшенням 
кількості військовослужбовців які проходять 
військову службу за контрактом; 

4. Удосконалити чинну систему 
перевірки та оцінки фізичної підготовленості 
військовослужбовців шляхом узгодження 
нормативів з вимогами військово-
професійної діяльності. 
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ASSESSMENT OF PHYSICAL TRAINING SYSTEM EFFECTIVENESS CARRIED OUT BY 

THE REPRESENTATIVES OF THE FUNCTIONAL AUTHORITY OF THE UKRAINIAN ARMED 
FORCES 

Physical training functional authority plays a key role in a command and control system. Achievement of 
the physical training objectives and execution of its tasks considerably depend on the quality of theoretical 
knowledge, methodological skills, and management skills of a physical training specialist.  

Therefore an expert opinion concerning the effectiveness of physical training system and ways of its 
reorganization can be necessary for the development of general guidelines. For this purpose the effectiveness of 
physical training system levels was assessed by completing a form which contained basic questions concerning 
conceptual basis of physical training system (directions of the troops physical training concept); control over 
servicemen physical training (linear functional management of physical training); organization and support 
(logistic, financial, medical, scientific, methodological, informational). 

The article contains the results of physical training system effectiveness assessment carried out by the 
representatives of the functional authority of the Ukrainian Armed Forces and ways of its improvement. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДЛІТКІВ 

 
У статті проаналізовано особливості культурно-дозвіллєвої діяльності підлітків та її організації з 

дітьми конкретного вікового періоду. Культурно-дозвіллєва діяльність українців здійснюється в умовах 
акцентованого політичного, соціально-економічного, національно-етнічного, духовного розділу 
суспільства. Тому різновидність форм і змісту культурно-дозвіллєвої діяльності підлітків, свобода 
вибору видів творчості, самоствердження, саморозвиток і самореалізація кожного стали сьогодні 
нормою існування людини, а не виключенням із правил. 

Ключові слова: культурно-дозвіллєва діяльність, розвиток, виховання, вільний час. 
В статье проанализированы особенности культурно-досуговой деятельности подростков и ее 

организации с детьми конкретного возрастного периода. Культурно-досуговая деятельность украинцев 
осуществляется в условиях акцентированного политического, социально-экономического, национально-
этнического, духовного раздела общества. Поэтому разновидность форм и содержания культурной 
деятельности детей, свобода выбора видов творчества, самоутверждения, саморазвитие и 
самореализация каждого стали сегодня нормой существования человека, а не исключением из правил. 

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, развитие, воспитание, свободное время. 
Постановка проблеми в загальному 

вигляді. З-поміж стратегічних напрямів 
модернізації національної системи освіти 
одним із актуальних постає завдання щодо 
формування сучасного культурного дозвілля 
України, відродження, утвердження і 
подальшого розвитку національної системи 
культурно-дозвіллєвої діяльності 
підростаючого покоління. 

 Це зумовлено тим, що в умовах нової 
соціально-економічної та культурної 
політики нашої держави науково 
обґрунтована система організації культурно-
дозвіллєвої діяльності, яка обіймає сферу 
вільного часу дітей, підлітків та молоді, 
покликана не тільки врахувати їхні природні 
здібності, а створити сприятливі умови для 
творчого розвитку та формування 
повноцінної особистості громадянина 
України, відтворити його національний 
характер, спосіб мислення та світогляд. 

 Підліткова дозвіллєва культура втілює 
національні, етнорегіональні, сімейні та 
дитячі традиції (духовні, святкові, художні, 
ігрові), відтворює світосприйняття дитини, 
сприяючи реалізації різноманітних потреб 
особистості (пізнавальних, комунікативних, 
творчих, естетичних, розважальних, 
гедоністичних). 

 Дозвіллєва культура особистості являє 
собою певну інтегративну якість, що 
виявляється на індивідуальному рівні 
організації вільного часу, реалізується через 
систему установок, знань, цінностей, емоцій 
у різноманітних видах дозвіллєвої діяльності 
(грі, художній і технічній творчості, спорті, 
спілкуванні) [1].  

Сфера дозвілля займає пріоритетне 
місце в сучасній системі національного 
виховання, так як у ній найбільш повно 
акумулюються та відтворюються народні 
традиції, звичаї, свята, обряди, декоративно-
ужиткове мистецтво та фольклор [7]. Але на 
даному етапі існування нашої держави 
залишаються осторонь вирішення проблеми 
підліткової зайнятості в сфері дозвілля.  

Діяльність дитячих гуртків, клубів, 
спортивних секцій здебільшого не 
контролюється. Разом з тим, триває процес 
комерціалізації підліткового дозвілля, що 
позбавляє дітей з малозабезпечених сімей 
можливості відвідувати такі заклади. 
Водночас на цьому тлі з'явилося безліч 
комерційних комп'ютерних та інших клубів, 
де діти та підлітки за плату мають доступ до 
ігор, зміст яких ніким не контролюється. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Особливе значення для 
дослідження даної проблеми мають наукові 
розробки в галузі педагогічної культурології 
і педагогіки дозвілля [2]. Зокрема було 
встановлено, що дозвілля є специфічною 
сферою соціалізації та інкультурації 
особистості (М. Аріарський, Б. Титов, Ю. 
Клейберг, М. Поплавський та ін.). 

У процесі неформального спілкування, в 
ігровій, розважальній діяльності, діяльності за 
інтересами у підлітка формуються ціннісні 
орієнтації, моделі поведінки і спілкування, які 
функціонують у дозвіллєвих спільностях і 
далеко не завжди співпадають із тими, які 
намагаються прищепити їй сім’я і школа. 
Таким чином, “ціннісний підхід виступає як 
найпріоритетніша виховна проблема” (О. 
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Сухомлинська). Хоча комунікативна культура 
вивчалася у зв’язку з проблемами професійної 
культури вчителя, вивчення іноземних мов, 
корекції поведінки, організації навчання, 
фахової підготовки студентів і т. ін., специфіка 
її формування в умовах дозвілля не стала 
предметом спеціального розгляду. Це 
обумовлює потребу у розробці методів 
педагогічного супроводу “дозвіллєвої 
соціалізації” і необхідність спеціального 
вивчення даної проблеми. 

Науковий інтерес до формування 
комунікативної культури у молодшому 
шкільному віці визначається необхідністю 
своєчасного виховного впливу з метою 
попередження підліткових “комунікативних 
проблем”, про які багато говориться 
сьогодні. 

Теоретичні засади дослідження 
становлять наукові доробки вчених, виконаних 
у межах проблематики щодо: особливостей 
розвитку особистості у сфері вільного часу 
(М.А. Аріарський, В.В. Кірсанов, В.П. Піча, 
О.В. Сасихов, Ю.А. Стрельцов, В.Є. Тріодін та 
ін.); сутності і специфіки дитячого дозвілля 
(Н.Б. Путіловська, В.П. Ручкіна, Т.І. Сущенко, 
В.М. Терський, С.І. Ашмаков та ін.); сценарно-
режисерських основ дитячої художньо-ігрової 
діяльності (Д.М. Генкін, О.І. Марков, А.А. 
Конович, С.В. Образцов, І.Г. Шароєв та ін.); 
проектування нових форм культурно-
дозвіллєвої діяльності дітей (Д.Б. Дондурей, 
Т.М. Дрідзе, О.Г. Севан, В.М. Розін, С.М. 
Гончарук, О.М. Петровський та ін.); 
позакласної виховної роботи з дітьми 
шкільного віку (Т.Д. Дем’янюк, Г.Т. Кловак, 
В.П. Коротеєва, С.А. Литвиненко, Г.Я. 
Майборода, Н.М. Чернуха, П.М. Щербань та 
ін.); організації дозвіллєвої діяльності школярів 
(Є.Б. Акнаєв, Ю.К. Бабанський, М.Г. 
Бушканець, Г.Г. Волощенко, Г.А. Євтєєва, В. 
Кузь, В.Х. Лукманова, А.С. Макаренко, О.О. 
Мелік-Пашаєв, В.П. Піча, В.О. 
Сухомлинський та ін.); гуманізації та 
гуманітаризації професійно-педагогічної 
підготовки (А.М. Богуш, В.Г. Кузь, Н.Г. 
Ничкало, О.Я. Савченко, О.В. Сухомлинська, 
О.Я. Чебикін та ін.); формування професійно 
важливих якостей майбутніх учителів (І.М. 
Богданова, В.К. Буряк, Т.О. Дмитренко, Л.В. 
Кондрашова, З.Н. Курлянд, А.Ф. Линенко, 
С.А. Литвиненко, Г.О. Нагорна, О.В. 
Плахотник, Р.І. Хмелюк та ін.). 

Виходячи з цього, метою нашої статті є 
аналіз особливостей організації культурно-
дозвіллєвої діяльності підлітків та виявлення 
і наукове обґрунтування всіх умов, що 
забезпечують ефективність такої організації 
та проведення всіх необхідних заходів. 

Виклад основного матеріалу. Оскільки 
підростаюче покоління є майбутнім нашої 
держави, то дуже важливе значення в наш час 
має організація культурно-дозвіллєвої 
діяльності підлітків, управління їхнім вільним 
часом шляхом створення умов, які 
забезпечують вільний вибір справді 
культурних форм та засобів проведення 
вільного часу, відповідно їхнім різнобічним 
інтересам і потребам; надання можливості 
кожному з них активно проявити себе, виявити 
ініціативу, а не “споживати” підготовлені 
соціальним педагогом заходи; здійснення 
вмілого тактовного “переходу” підлітків від 
простих форм діяльності до все більш 
складних, від пасивного відпочинку до 
виховання глибоких соціальних і культурних 
устремлінь, від пасивного засвоєння 
культурних цінностей – до багатогранної 
самостійної творчості; пробудження їхніх 
власних потреб, для чого необхідний не 
стандартний, а особливий підхід, що 
передбачає зацікавлення духовно 
повноцінними формами проведення 
культурного дозвілля, підтримку особисто 
корисних ініціатив, допомогу в починаннях; 
наповнення вільного часу дітей змістом, що 
особливо сприяє формуванню в них духовності, 
національної свідомості, загальнолюдських 
якостей, творчих здібностей [3]. 

Дозвілля, або вільний час, як одна зі 
сторін життя суспільства наповнюється 
різним змістом. В основі своїй дозвілля має 
дві функції: з одного боку, відновлення сил 
людини, що поглинаються різними видами 
праці, а з іншого боку – її духовний 
розвиток. Це повною мірою відноситься й до 
підліткового дозвілля.  

Підлітки, будучи найбільш уразливою й 
залежною частиною суспільства, не можуть 
самостійно вирішувати, коли, скільки і як 
вони можуть використовувати, вільний від 
основного заняття – навчання, час. На 
даному історичному етапі нашої країни 
важливо виховувати підлітків у дозвіллєвий 
час у дусі патріотизму, любові до ближніх, 
прищеплювати їм доброту до однолітків, 
повагу до дорослих, прививати звичку до 
занять спортом. 

Головна мета дозвіллєвої діяльності, 
позашкільної освіти й виховання – створення 
умов для творчого, інтелектуального й 
фізичного розвитку підлітків у вільний від 
навчання час, впровадження якісно нових 
форм і методів організації позашкільної 
життєдіяльності підлітків, задоволення їхніх 
освітніх та духовних потреб. Для цього 
установами культурно-дозвіллєвої діяльності 
потрібно організовувати різноманітні гуртки, 
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студії, клуби за інтересами та спортивні 
секції. 

При цьому, незалежно від форм своєї 
організації, підліткове дозвілля як 
поліфункціональний феномен, здебільшого 
виявляє свою суть, як: час відновлення сил 
дитини, що були втрачені нею у процесі 
навчальної діяльності; час духовного розвитку 
особистості підлітка, бо воно надає їй 
можливість вільного вибору суспільно 
значущих ролей, забезпечуючи умови 
діяльності, що сприяють доцільному 
використанню її безмежних можливостей; 
сфера життєдіяльності підлітка, що реалізує 
принцип гармонійної репродукції всіх його 
морально-естетичних якостей та здібностей, які 
формуються за умов тренування їх у процесі 
відповідної (творчої, художньої, ігрової, 
спортивної і т.ін.) діяльності; сукупність занять 
у вільний час, за допомогою яких 
задовольняються безпосередні фізичні, психічні 
та духовні потреби здебільшого 
відновлювального характеру; сукупність умов 
для діяльності підлітка, метою якої є 
відпочинок, розвага, гармонійний розвиток, а 
також сама ця діяльність; прекрасне 
середовище для розвитку дружби, 
товариськості, психологічної самостійності 
школярів, що через заняття у клубах, гуртках, а 
також участі в колективних іграх та забавах 
надає можливість виступити їм у нових 
соціальних позиціях і ролях, відмінних від тих, 
які вони виконують у навчальній діяльності; 
умова опанування підлітком культурними 
цінностями, задоволення духовних потреб, 
оволодіння навичками й уміннями спілкування, 
як із своїми однолітками й дорослими, так і 
культурно-дозвіллєвої (вокально-хорове і 
танцювальне виконавство, гра на музичних 
інструментах, фольклор, декоративно-ужиткові 
види творчості тощо) діяльності [7]. 

Специфіка організації культурно-
дозвіллєвої діяльності зумовлена 
особливостями її об’єкта (який одночасно є 
суб’єктом вільного вибору змісту, форм і 
видів дозвілля) – дітей, характером їхнього 
дозвіллєвого спілкування (високий рівень 
психологічної сумісності, взаєморозуміння і 
поваги; чуйність; виключення 
безапеляційного вказівного тону) з учителем 
(як носія соціокультурного досвіду і 
посередника поміж дитиною і культурою, 
тобто суб’єкта педагогічного супроводу й 
опосередкованого керівництва), змістом 
(“будівельний матеріал” для педагогічного 
проектування й засвоєння дітьми) та 
засобами педагогічного впливу (форми, 
методи, прийоми).  

Сутність “організації” культурно-
дозвіллєвої діяльності полягає в заміні 
особистісної позиції підлітків у сфері 
дозвілля з пасивної, яке потребує 
безпосереднього педагогічного керівництва, 
на активну, що є наслідком розвитку їхнього 
самоуправління в цій сфері шляхом 
опосередкованого педагогічного впливу.  

Головне, про що повинні пам’ятати 
педагоги, це те, що психологічні особливості 
шкільного віку роблять значущою 
орієнтаційну функцію вільного часу. 
Домінуючим мотивом поведінки й 
діяльності підростаючої особистості є 
прагнення визначити своє місце в житті [3]. 
У структурі орієнтаційної функції вільного 
часу учнівської молоді можна виділити два 
якоюсь мірою самостійних аспекти: 
соціальна орієнтація і професійна орієнтація 
підлітків. Шляхи та методи здійснення 
першого аспекту у сфері дозвілля дуже 
численні: бесіди, диспути, зустрічі, активне 
включення в суспільно-трудову, суспільно-
політичну роботу тощо. Основними 
напрямками у сфері дозвілля щодо другого 
аспекту професійної орієнтації є зустрічі з 
цікавими людьми, робота в гуртках технічної 
творчості, майстернях, учнівських 
кооперативах. 

Роль і значення дозвілля в житті людини 
є значними і, безсумнівно, будуть зростати з 
підвищенням матеріального, економічного 
рівня її життя й суспільства в цілому [5]. 
Звідси зрозумілий підвищений інтерес до 
одержання вищої професійної освіти, 
пов’язаної з культурно-дозвіллєвою 
діяльністю. 

Важливе значення у зв’язку з цим мають 
організаторські, творчі, цивільні та моральні 
якості фахівця культурно-дозвіллєвої 
діяльності. Професійна майстерність цього 
фахівця за своєю природою також унікальна. 
Вона визначається високим рівнем 
майстерності художнього й морального 
впливу на особистість, колектив, великі й 
малі групи людей в умовах дозвілля. 

До гурткових формувань дитячого 
дозвілля відносяться: 

- колективи, кружки й студії 
аматорської художньої й технічної творчості; 

- аматорські об'єднання й гуртки, 
клуби за інтересами; 

- школи прикладних знань і навичок; 
- інші гурткові формування, які 

відповідають основним принципам і видам 
діяльності культурно-дозвіллєвої установи [2]. 

Колективи аматорської художньої 
творчості – це форма організованої 
діяльності групи дітей, заснованої на 
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спільності художніх інтересів, спільному 
учбово-творчому процесі по освоєнню 
теоретичних основ і виконавських навичок 
музичного, хореографічного, театрального, 
циркового, образотворчого й декоративно-
прикладного мистецтва. 

Студія – самодіяльний клубний 
колектив з перевагою в суті роботи учбово-
творчих занять. У культурно-дозвіллєвій 
роботі серед дітей провідне положення 
займають художні студії: музичні, 
хореографічні, вокальні, естрадні, 
художнього слова й ін.  

Аматорські об'єднання й клуби по 
інтересах – організаційно оформлене 
добровільне об'єднання дітей, зайнятих 
соціально-корисною культурно-дозвіллєвою 
діяльністю з метою задоволення 
різноманітних духовних запитів і інтересів у 
сфері вільного часу [6]. 

Діагностика сформованості дозвіллєвої 
культури дітей здійснюється на основі 
критеріїв і показників, що характеризують її 
якісний та кількісний аспекти: мотиваційно-
регулятивних, змістовно-діяльнісних, 

когнітивних, ціннісно-орієнтаційних, 
афективних.  

На основі ціннісно-орієнтаційних 
критеріїв виявляються гуманістичні, 
естетичні та етичні компоненти діяльності та 
поведінки дитини, які сформувались чи 
доповнили наявні в результаті фольклорно-
ігрового дозвілля, що реалізуються у 
стосунках з друзями, ровесниками, 
однокласниками, педагогами, батьками, 
старшими людьми і знаходять своє 
вираження в культурі поведінки і ставленні 
до культурних цінностей.  

Висновки. Таким чином, можна 
зазначити, що культурно-дозвіллєва 
діяльність має значний виховний вплив у 
формуванні громадянських якостей 
підлітків. Велике значення в організації 
дозвілля підлітків має специфіка 
педагогічної праці педагога з організації 
культурно-дозвіллєвої діяльності учнів, яка 
зумовлена особливостями її об’єкта – 
підлітків, характером їхнього дозвіллєвого 
спілкування з педагогом, змістом та 
засобами опосередкованого педагогічного 
впливу. 

 
Література 

1. Бабенко Н.Б. Культурно-дозвіллєва діяльність. Програма дисципліни / Н.Б. Бабенко. – К.: 
Видавничий центр ДАКККМ. – 2001. – 28 с. 

2. Брилін Б.А. Педагогічні проблеми організації вільного часу / Б.А. Брилін // Психологія і 
педагогіка. – 1996. – №4. – С. 72-76. 

3. Василькова Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога / Ю.В. Василькова. – М.: 
Академия, 2001. – 160 с. 

4. Жарков А.Д. Культурно-досуговая деятельность как общественный феномен / А.Д. Жарков // 
Вестник МГУКИ. – 2003. – № 2. – С. 72-79. 

5. Киселева Т.Г. Основы социально-культурной деятельности / Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников. 
– М.: Академия, 1995. – 470 с. 

6. Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності. Частина 1. Теоретичні основи 
культурно-дозвіллєвої діяльності: Монографія. – К.: Видавничий центр ДАКККМ, 2000. – 180 с.; 

7. Опарина Н.А. Педагогическое руководство культурно-досуговой деятельностью школьников / 
Н.А. Опарина. – М., 2007. – 192 с. 

8. Черніговець Т.І. Дитяче дозвілля як предмет педагогічних студій , Т.І. Черніговець // Оновлення 
змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2000.  

 
 

Franchuk I., undergraduate specialty 
Kubitskiy Sergei.,, PhD. ped. Associate Professor 

FEATURES OF CULTURAL - RECREATIONAL ACTIVITIES TEENS 
The paper analyzes the features of cultural and leisure activities of adolescents and their organizing 

children specific age period. Cultural and leisure activities Ukrainian is accented in the political, socio-
economic, national, ethnic, spiritual section of society. Therefore, the diversity of cultural forms and contents of 
children, freedom of choice kinds of creativity, assertiveness, self-development and self-realization of each are 
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Therefore, the main aim and objective of cultural and leisure activities of adolescents is generally aimed at a 
comprehensive and harmonious development of the individual, free time in each case perform their specific functions. 
Pedagogical features free time teen outline the circle of educational objectives that can and should be resolved under 
the influence of the activities that fill it, and if there is a reasonable purposeful pedagogical leadership. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И СПОСОБНОСТИ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ 
 

У даній статті наводяться результати теоретичних і емпіричних досліджень, присвячених 
виявленню характерологічних якостей і здібностей, що обумовлюють досягнення і розвиток 
конкурентоспроможності фахівців з фізичної культури і спорті. Соціально- й професійно значущі 
особистісні якості обґрунтовуються як структурний компонент конкурентоспроможності. 
Характеризуються методи дослідження, застосування яких дозволило виявити загальні та специфічні 
конкурентовизначаючі особистісні якості. Обґрунтовано детермінуюче значення різних якостей і 
здібностей з точки зору критеріїв конкурентоспроможності особистості. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентовизначаючі особистісні якості, 
детермінанти конкурентоспроможності фахівців з фізичної культури і спорту. 

В данной статье приводятся результаты теоретических и эмпирических исследований, посвященных 
выявлению характерологических качеств и способностей, обусловливающих достижение и развитие 
конкурентоспособности специалистов по физической культуре и спорте. Социально– и профессионально 
значимые личностные качества обосновываются как структурный компонент конкурентоспособности. 
Характеризуются методы исследования, применение которых позволило выявить общие и специфические 
конкурентоопределяющие личностные качества. Обосновано детерминирующее значение различных 
качеств и способностей с точки зрения критериев конкурентоспособности личности.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоопределяющие личностные качества, 
детерминанты конкурентоспособности специалистов по физической культуре и спорту. 

Конкуренция является одной из 
наиболее ярких характеристик социально-
экономических отношений в современном 
обществе, задающей, в том числе, 
ценностно-целевые ориентиры 
профессионального образования и ведущие 
требования к его содержанию и критериям 
оценки качества. Таким – обобщенным – 
критерием выступает 
конкурентоспособность молодых 
специалистов–выпускников вузов [1, 2 и др.]. 
В связи с этим представляется актуальным 
определение тех качеств, свойств, 
характеристик личности, которые 
обусловливают конкурентоспособность 
специалистов в конкретных сферах 
профессиональной деятельности – то есть, 
детерминантов становления и развития 
конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность специалиста 
определяется учеными как его способность 
участвовать и побеждать в соперничестве с 
коллегами; предметом соперничества при 
этом могут выступать и вакантное рабочее 
место, должность, и конкретные 
профессиональные задачи, проекты, и 
определенные группы потребителей 
профессиональных услуг. Победа в 
конкурентной борьбе достигается 
посредством наличия конкурентных 
преимуществ – выгодных (в конкретной 
ситуации) отличий субъекта от соперников 
[3, 4 и др.]. В свою очередь, возможность 

приобретения конкурентных преимуществ 
обеспечивается наличием у специалиста тех 
или иных внутренних ресурсов и 
потенциалов: интеллектуальных, 
операциональных, морально-волевых, 
личностно-психологических и т.д. 
Рассматривая конкурентоспособность как 
интегративное личностное качество 
специалиста, ученые выделяют 
соответствующие структурные компоненты. 
С нашей точки зрения такими компонентами 
являются: компетентность личности, 
акмеологическая направленность личности и 
конкурентоопределяющие личностные 
качества. Определению содержания третьего 
компонента конкурентоспособности, 
специфического для работников сферы 
физической культуры и спорта, посвящено 
настоящее исследование. 

Под конкурентоопределяющими 
личностными качествами понимается 
совокупность характерологических качеств и 
способностей, востребованных обществом, 
обеспечивающих успешность деятельности 
[5, 6, 7 и др.], являющихся доминирующим 
внутренним психологическим фактором 
пролонгированной конкурентоспособности 
специалистов на рынке труда и в 
профессиональной деятельности [8]. Их 
совокупность для специалистов по 
физической культуре и спорту определена на 
основе анализа контекстных социально-
экономических и психолого-педагогических 
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научных исследований. А именно, 
исследований, отражающих общие 
требования к качествам 
конкурентоспособной личности (В.И. 
Андреев, А.Г.Герниченко, Т.В. Кудрявцева, 
Г.В. Лаврентьев и Н.Б. Лаврентьева, A.M. 
Матюшкин, Н.А. Неудахин, А.Н. Новиков, 
Дж.Равен, А.С.Строилова, Ф.Р.Туктарова, 
Р.А. Фатхутдинов и др.) и требования к 
личностным качествам специалиста со 
стороны профессиональной физкультурно–
спортивной деятельности (Л.П.Алексеева, 
И.П.Андриади, М.В.Буланова–Топоркова, 
Л.Е.Варфоломеева, Г.И. Хозяинов и Н.В. 
Кузьмина, Г.С.Геллерштейн, Е.Н.Гогунов и 
Б.И. Мартьянов, Л.В.Гринь, З.Ф.Есарева, 
В.И.Жолдак и В.А.Квартальнов, Е.Л.Ильин, 
Т.Е.Исаева, Б.Д.Кретти, Л.Н.Макарова, 
А.К.Маркова, Г.У.Матушанский, 
В.И.Натаров, К.А.Рамуль, М.Г.Рогов, 
Э.П.Теплов и др.). В результате в структуре 
конкурентоопределяющих личностных 
качеств мы выделили группы общих 
(социально значимые личностные качества) 
и специфических (профессионально 
значимые личностные качества) 
характерологических качеств и 
способностей.  

Социально значимые личностные 
качества выступают субъективным 
фактором устойчивой востребованности 
специалистов на рынке труда, влияют на 
успешность исполнения человеком 
различных социальных ролей, 
конструктивность социального общения и 
поведения. Они обусловливают 
конкурентоспособность специалистов 
независимо от вида профессиональной 
деятельности. К данной группе качеств 
относятся: толерантность, активность, 
гибкость, гражданственность, порядочность, 
способность к самопрезентации, 
креативность, коммуникабельность, 
надежность, мобильность, знание и 
соблюдение норм профессиональной этики, 
готовность «начать все с нуля». 

Профессионально значимые 
личностные качества выступают 
субъективным фактором, влияющим на 
успешность выполнения разнообразных 
профессиональных действий, решения 
профессиональных задач, осуществления 
профессионального саморазвития. Перечень 
профессионально значимых личностных 
качеств специалиста по физической культуре 
и спорту определяется принадлежностью к 
конкретной группе профессий («Человек–
человек») и социальной сферой 

профессиональной деятельности (в 
частности, содержанием деятельности в 
сфере «Физическая культура и спорт»), а 
также направлением профессиональной 
деятельности, специализацией, отдельными 
профессиональными функциями. К ним 
относятся следующие группы качеств: 
коммуникативные, двигательные, 
организаторские, перцептивно–
гностические, нравственные, суггестивные и 
морально–волевые и др. Содержание 
названных групп, особенности проявления 
конкретных качеств и ситуации их 
востребованности варьируются для разных 
видов профессиональной физкультурно–
спортивной деятельности (учителя 
физической культуры, тренера, спортивного 
менеджера, организатора физкультурно-
рекреационной деятельности). 

В зависимости от особенностей 
ситуации конкурентного взаимодействия, от 
субъектов и предмета конкуренции, сферы 
социально-экономических отношений, в 
которой разворачивается соперничество, 
детерминировать конкурентоспособность 
специалистов будут различные 
конкурентоопределяющие личностные 
качества. Это связано, в общем виде, с 
типами критериев конкурентного поведения 
в процессе трудоустройства и в процессе 
профессиональной деятельности. 

Так, по нашему мнению, основанному 
на результатах теоретических и 
эмпирических исследований, указанные 
критерии включают две взаимосвязанные 
группы: модельные характеристики 
поведения, деятельности и общения 
специалистов в процессе социально–
профессионального взаимодействия и 
потребительские свойства специалистов. К 
первой группе относятся: эффективный 
поиск работы, конструктивное поведение 
при трудоустройстве, наличие 
профессионального опыта, достаточный 
уровень успеваемости в вузе (для молодых 
специалистов); способность устанавливать 
конструктивные взаимоотношения с 
руководителями, коллегами и 
потребителями профессиональных услуг; 
полифункциональность профессиональной 
деятельности, способность творчески решать 
широкий круг профессиональных задач, 
самостоятельность и готовность к 
повышению уровня профессиональной 
ответственности.  

Соответствие специалиста 
вышеназванным критериям достигается 
через потребительские свойства: 
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функциональные (сложность, разнообразие 
решаемых задач; высокий уровень 
профессиональной ответственности; 
инновационность деятельности); 
эргономические (соответствие содержания и 
качества деятельности жизненным 
потребностям, интересам и возможностям 
потребителей); эстетические (соответствие 
внешнего вида, поведения требованиям 
профессиональной этики); надежность и 
безопасность (устойчивая эффективность 
деятельности; удовлетворенность 
потребителей качеством деятельности); 
долговечность (стабильность работы, 
современность знаний и умений, 
самостоятельное совершенствование); 
социальные (наличие смежных 
специальностей); экономические (готовность 
к временным трудностям; активность в 
компенсации трудностей). Становление 
потребительских свойств специалистов, в 
свою очередь, обеспечивается вполне 
определенными качествами и 
способностями. 

Заметим, что конкурентоспособность 
личности в разных ситуациях социального 
взаимодействия, в различных видах 
профессиональной деятельности достигается 
благодаря различным качествам, 
способностям, знаниям, умениям. Поэтому 
под детерминантами конкурентоспособности 
мы понимаем те социально– и 
профессионально значимые личностные 
качества, которые способствуют 
достижению модельных характеристик 
посредством становления потребительских 
свойств специалистов. При этом 
соблюдается следующий механизм: 
детерминанты (например, активность и 
мобильность личности) обусловливают 
освоение субъектом многообразия 
профессиональных функций 
(функциональное потребительское свойство) 
и/или освоение смежных специальностей 
(социальное потребительское свойство), 
благодаря чему выпускник будет 
соответствовать критерию 
полифункциональности профессиональной 
деятельности. 

Выделение детерминантов из базового 
«списка» конкурентоопределяющих 
личностных качеств специалистов по 
физической культуре и спорту 
осуществлялось путем: а) соотнесения 
содержания базового «списка» и критериев 
конкурентоспособности, предварительного 
определения логического соответствия 
между конкретными критериями, 

потребительскими свойствами и 
личностными качествами и способностями; 
б) экспертной оценки специалистами 
полноты и корректности предполагаемого 
состава детерминантов 
конкурентоспособности (согласие 
продемонстрировали 93,8% экспертов). 

Вначале респондентам предлагалось 
определить, какие характерологические 
качества и способности необходимы для 
достижения специалистом критериальных 
характеристик конкурентоспособности. 
Далее участникам анкетирования было 
предложено провести экспертную оценку 
(руководителям физкультурно–спортивных 
организаций) и самооценку (специалистам 
по физической культуре и спорту) по двум 
основаниям: а) степень соответствия 
критериальным характеристикам 
конкурентоспособности, б) степень 
выраженности личностных качеств – 
предполагаемых детерминантов 
конкурентоспособности. Статистическое 
обоснование достоверности полученных 
сведений о детерминантах 
конкурентоспособности осуществлялось 
посредством расчета ранговых 
коэффициентов корреляции Спирмена (ρ). В 
частности, определялись взаимосвязи между 
средними баллами по двум основаниям 
оценки, после чего были отобраны те 
качества, корреляция которых с 
соответствующими критериями 
конкурентоспособности является сильной 
положительной на достоверном уровне 
значимости (ρ Є [0,75; 0,92], Р<0,05). 

Результаты проведенного исследования 
позволили констатировать следующее. 
Каждый критерий обеспечивается группой 
детерминантов, относящихся к социально– и 
профессионально значимым личностным 
качествам, которые детерминируют развитие 
конкурентоспособности, прежде всего, через 
коммуникативную деятельность. При этом 
социально значимые личностные качества 
обусловливают эффективность как вне 
профессионального общения (в ситуации 
трудоустройства), так и профессионально–
ориентированного – в процессе труда с 
различными его субъектами. 

Состав детерминантов 
конкурентоспособности по разным 
критериям совпадает лишь частично и по 
отдельным критериям (связанным, 
преимущественно, с ситуациями 
профессионального взаимодействия) 
варьируется у разных групп специалистов. 
Так, с точки зрения эффективности 
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поведения при трудоустройстве 
детерминантами выступают: гибкость, 
способность к самопрезентации, готовность 
начать с малого, а также активность, знание 
и соблюдение корпоративных норм и 
мобильность. Эффективный поиск работы 
детерминируется активностью и 
надежностью, коммуникабельностью и 
мобильностью личности. Накоплению 
достаточного профессионального опыта 
(даже для молодых специалистов) 
способствует наличие таких качеств, как 
активность, готовность начать с малого, 
организованность, коммуникабельность, 
инициативность, практичность, 
работоспособность, самостоятельность. А 
высокая успеваемость в вузе связана с 
ответственностью, настойчивостью, 
требовательностью к себе и 
самокритичностью. 

В процессе профессиональной 
деятельности установление конструктивных 
взаимоотношений с руководителями, 
коллегами и потребителями 
профессиональных услуг обусловлено 
порядочностью, надежностью и 
соблюдением норм профессиональной 
этики, способностью к самопрезентации, 
стрессоустойчивостью, общей 
коммуникабельностью и специфическими 
(для конкретного вида профессиональной 
физкультурно-спортивной деятельности) 
коммуникативными способностями 
специалиста. Кроме того, для отношений с 
коллегами и потребителями важными 
являются толерантность, работоспособность, 
профессиональная ответственность. В сфере 
педагогической физкультурно-спортивной 
деятельности к данному списку добавляются 
двигательные способности и 
социокультурная современность, 
способность длительное время сохранять 
интеллектуальную и эмоциональную 
активность, креативность, моральная 
чистоплотность; в сфере управленческой 
деятельности – способность предвосхищать 
и разрешать конфликты, организаторские и 
предпринимательские способности, 
ответственность за командную работу; в 
физкультурно-рекреационной деятельности 
– демократичность, способность к 
экстраверсированности, энергичность, 
креативность, артистизм и др.  

Полифункциональность 
профессиональной деятельности 
детерминируется общими социально 
значимыми личностными качествами: 
креативностью, активностью и 

мобильностью, а также профессионально 
значимыми качествами, специфическими 
для разных групп специалистов. В 
частности, для учителя физической культуры 
профессиональными детерминантами 
конкурентоспособности по данному 
критерию выступают, прежде всего, 
инициативность, наблюдательность, 
любознательность, настойчивость и 
решительность, уверенность в себе; для 
тренера – еще и перцептивные способности 
и повышенная ответственность за 
воспитанников, здоровая амбициозность. У 
спортивного менеджера в число 
детерминантов входят способность к 
планированию деятельности, к предвидению 
и разрешению проблем, самостоятельность и 
самообладание, ответственность за 
коллективную работу и способность 
взаимодействовать с группой. Для 
организатора физкультурно-рекреационной 
деятельности наиболее востребованы в 
данном контексте организованность, 
изобретательность, инициативность, 
увлеченность и способность заинтересовать 
окружающих. 

Готовность к повышению уровня 
профессиональной ответственности 
обеспечивается, в первую очередь, 
гражданственностью, порядочностью и 
надежностью. Кроме того, специфическими 
для учителя физической культуры 
детерминантами данной группы выступает 
способность длительное время сохранять 
двигательную, интеллектуальную и 
эмоциональную активность, для тренера – 
профессиональное честолюбие и воля к 
победе, профессиональные увлеченность и 
работоспособность. Важными для 
спортивного менеджера качествами 
являются профессиональная 
самостоятельность и честолюбие, а для 
организатора физкультурно–спортивной 
деятельности – увлеченность, 
ответственность и способность творчески 
преобразовывать двигательные действия. 

Из результатов исследования следует, 
что профессионально значимые личностные 
качества детерминируют 
конкурентоспособность, преимущественно, 
через критерии, относящиеся к особенностям 
профессиональной жизни специалистов. Это 
закономерно, поскольку профессионально 
значимые качества проявляются именно в 
процессе профессиональной деятельности и 
профессионального общения; оценить, 
диагностировать их вне профессиональной 
действительности практически невозможно. 
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Вероятно, поэтому конкурентоспособность в 
ситуациях трудоустройства обусловливают 
социально значимые личностные качества, 
часть которых далее (в процессе труда) не 
оценивается столь высоко. 

Следующий результат исследования 
касается степени значимости (силы влияния, 
«вклада» детерминанта в 
конкурентоспособность личности) 
детерминантов конкурентоспособности для 
специалистов с разным стажем 
профессиональной деятельности. В 
зависимости от степени стабильности и 
направленности изменения этой значимости 
выделяются инвариантные и вариативные 
детерминанты, причем последние 
подразделяются на актуальные и 
потенциальные.  

Поскольку представление построенной 
нами иерархической модели 
конкурентоспособности специалистов по 
физической культуре и спорту требует 
значительного места, в данной статье мы ее 
не приводим (ознакомиться с ней можно в 
монографии «Развитие 
конкурентоспособности специалистов по 
физической культуре и спорту в процессе 
профессиональной подготовки», [9]). 
Заметим только, что, на наш взгляд, 
инвариантные качества и способности 
необходимо развивать у студентов в первую 
очередь, так как они детерминируют и 
актуальную конкурентоспособность (при 
первичном трудоустройстве), и 
потенциальную. На втором месте по 
приоритетности развития стоят актуальные 
детерминанты – качества, снижающие со 
временем свою значимость, которые 
обусловливают, прежде всего, актуальную 
конкурентоспособность молодых 
специалистов. Если на момент 
трудоустройства они не будут развиты, то, 
вполне возможно, у выпускника не появится 
возможности развиваться как профессионалу 
и ему не понадобятся качества третьего типа. 
К третьему типу (потенциальных 
детерминантов) относятся качества, 
значимость которых со временем возрастает 
– они обусловливают, в первую очередь, 
потенциальную конкурентоспособность 
специалистов. По нашему мнению, в 
процессе профессиональной подготовки 
обучающиеся должны ориентироваться, 
преимущественно, на необходимость 
саморазвития и самосовершенствования 
качеств данной группы в дальнейшем, в 
процессе профессионализации, что требует 
обеспечения образовательного процесса 

соответствующим методическим и 
диагностическим инструментарием.  

Профессионально значимые 
личностные качества, за редким 
исключением, со временем становятся все 
более значимыми. При этом в зависимости 
от стажа работы больше варьируются 
способности, чем характерологические 
качества. Это, вероятно, связано с тем, что 
способности в большей степени 
деятельностно–ориентированы, быстрее 
развиваются в практической деятельности, 
тогда как характерологические качества 
сильнее обусловлены нервно–
динамическими, врожденными 
особенностями личности. 

Среди групп профессиональных 
детерминантов, общих для всех 
специалистов, в наибольшей степени 
изменяется значимость организационных и 
перцептивно–гностических качеств, причем 
у тех их них, которые не относятся к 
инвариантным, значимость, 
преимущественно, возрастает со временем. 
Это представляется вполне закономерным, 
поскольку варьируют, прежде всего, 
соответствующие специальные способности, 
развитие которых происходит в процессе 
профессиональной деятельности. 
соответственно, и требования к их 
проявлению выше для зрелых, нежели для 
молодых специалистов. 

В наименьшей степени варьируется 
значимость группы нравственных качеств, 
составляющих духовное–аксиологическое 
ядро личности специалиста. Из остальных 
групп профессионально значимых 
личностных качеств, относящихся к 
конкретным видам профессиональной 
деятельности, наиболее изменчивыми 
являются деловые качества спортивного 
менеджера, что также связано с 
преимущественной представленностью в 
этой группе специальных способностей. 
Менее всего меняется значимость 
работоспособности. 

С точки зрения видов 
профессиональной деятельности наибольшее 
изменение значимости профессиональных 
детерминантов наблюдается у спортивных 
менеджеров, причем все качества 
вариативной значимости изменяются у них в 
сторону повышения. Это, возможно, связано 
с особенностями иерархической структуры 
управленческой деятельности, особенно 
сильной (по сравнению с остальными 
представленными специальностями) 
взаимосвязью между профессиональным 
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совершенствованием и вертикальной 
карьерой субъектов труда. 

Резюмируя, отметим, что, в 
образовательном контексте значение 
проведенного исследования заключается в 
следующем. Оно обосновывает 
необходимость включения в категорию 
целевых ориентиров профессиональной 
подготовки формирование и 
совершенствование личностных качеств и 
способностей обучающихся, без которых 
невозможно достижение ими 
конкурентоспособности. Кроме того, 
полученные результаты задают требования к 
содержанию и последовательности 
указанного направления образовательной 
деятельности, а именно: обеспечение 
формирования у обучающихся способностей 
осознанно проявлять необходимые качества 
сообразно ситуации конкурентного 
взаимодействия, а также стремления к их 

саморазвитию; предпочтительное 
формирование инвариантных детерминантов 
конкурентоспособности, затем – 
детерминантов с актуальной и, далее, – с 
потенциальной значимостью; разработка и 
внедрение диагностического и 
методического инструментария, 
необходимого для эффективного развития и 
саморазвития конкурентоопределяющих 
личностных качеств обучающихся и т.п. 
Таким образом, появляется возможность 
обновления содержания профессионального 
образования в соответствии с современными 
требованиями к его результатам, что будет 
способствовать повышению 
конкурентоспособности не только 
отдельных специалистов–выпускников 
вузов, но и различных отраслей народного 
хозяйства, сфер профессиональной 
деятельности и, следовательно, государства в 
целом. 
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВВЕДЕННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 
СПОРТУ 

 
Стаття присвячена питанням характеристики підходів науковців до сутності наукової категорії 

«організаційно-педагогічні умови». Головна увага зосереджена на обґрунтуванні організаційно-
педагогічних умов, які матимуть вплив на процес формування фахової компетентності офіцерів зі 
спеціальної фізичної підготовки та спорту.  

Ключові слова: фахова компетентність офіцерів, організаційно-педагогічні умови; спеціальна 
фізична підготовка, завдання по впровадженню умов. 

Статья посвящена вопросам характеристики подходов ученых к сущности научной категории 
«организационно-педагогические условия». Главное внимание сосредоточено на обосновании 
организационно-педагогических условий, которые повлияют на процесс формирования 
профессиональной компетентности офицеров со специальной физической подготовки и спорта.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность офицеров, организационно-педагогические 
условия и специальная физическая подготовка, задачи по внедрению условий. 

Постановка задачі у загальному 
вигляді. У контексті європейських вимог до 
освітньої галузі на перший план виходять 
завдання, які безпосередньо дотичні до 
формування високого рівня фахової 
компетентності офіцерів ЗСУ. Незважаючи 
на стрімкий розвиток військової техніки і 
озброєння, а також на суттєві зміни у 
поглядах на характер, форми та методи 
ведення військових операцій на перший план 
у професійній підготовці офіцерів 
поставлено формування належного рівня 
фізичної та спеціальної фізичної підготовки 
та спорту, які мають вагомий вплив на якість 
виконання функціонально-професійних 
обов’язків та службових завдань. Відтак, у 
якості першочергового завдання виступає 
необхідність приведення змісту професійної 
підготовки офіцерського складу ЗСУ на 
основі реалізації системи управління 
професійною підготовкою офіцерського 
складу ЗСУ на основі застосування 
організаційно-педагогічних умов 
формування фахової компетентності у сфері 
спеціальної фізичної підготовки і спорту. 

Проблема формування фізичної 
підготовки офіцерів ЗСУ була предметом 
досить ґрунтовних досліджень фахівців з 
фізичного виховання і спорту (І. Закорко, 
В. Красота, О. Піддубний, Ю. Сергієчко, 
О. Ярещенко та ін.). Про доцільність 
вивчення педагогічних механізмів 
вдосконалення фізичної підготовки офіцерів 
ЗСУ наголошували Ю. Арестов, С. Бабовоз, 
В. Гончаров, В. Даровський, Я. Кондрат’єв, 
Г. Нікіфоров, М. Онуфрієв, В. Пліско та ін. 
Зазначимо, насамперед той аспект, що 
сьогодні педагогічні аспекти є менш 

вивченими науковцями. Як результат такого 
стану речей на порядок денний поставлено 
завдання, які стосуються теоретичного 
обґрунтування і уточнення організаційно-
педагогічних умов, які сприяли б 
формуванню високого рівня фахової 
компетентності офіцерського складу ЗСУ у 
сфері спеціальної фізичної підготовки та 
спорту. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Логіка визначення конкретних 
умов, які би були спрямовані на формування 
фахової компетентності, насамперед, 
потребує з’ясування сутності самої дефініції 
«умова». Зокрема, вважаємо за доцільне 
розглянути цю дефініції як мовну, 
філософську та психолого-педагогічну 
категорію. Насамперед звернемося до 
семантичного трактування терміну «умова» 
у словнику української мови. Зокрема у 
тлумачному словнику української мови під 
авторством В. Яременко [8] «умови» 
розглядають як обставини, особливості 
реальної дійсності, при яких відбувається або 
здійснюється що-небудь [8, с. 617]. Термін 
«умова» у філософській довідковій 
літературі визначається як відношення 
предмета до навколишніх явищ, без яких він 
не існує. В. Шинкарук у філософському 
словнику трактує цю наукову категорію як 
фактор, що виступає причиною будь-якого 
процесу. У філософському словнику під 
редакцією М. Булатова умови представлені 
як сукупність обставин, речей і явищ, котрі 
сприяють перетворенню можливості на 
дійсність. Отже, у загальному 
філософському тлумаченні «умова» це певне 
середовище, в якому явище виникає, існує і 
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розвивається; а також конкретні обставини, 
які визначають ті чи інші наслідки, настання 
яких сприяє одним процесам чи явищам і 
перешкоджає іншим.  

Звернемося до тлумачення дефініції 
«умова» у психолого-педагогічних 
дослідженнях. У нашому баченні перший 
найбільш ґрунтовний підхід до вивчення 
сутності педагогічних умов було зроблено у 
кінці 70-х років ХХ ст. у дослідженні 
Ю. Бабанського [2]. Автор розглядає 
педагогічні умови як складову педагогічної 
системи, при цьому констатує доцільність 
виокремлення як зовнішніх (суспільні та 
культурні), так і внутрішніх (навчально-
матеріальні, навчально-гігієнічні, морально-
психологічні, естетичні) умов [2, с. 73–74]. У 
своєму дослідженні С. Висоцький 
аргументовано доводить необхідність 
введення у навчально-виховний процес 
додаткових чинників – «педагогічних умов», 
як динамічних регуляторів, що матимуть 
вагомий вплив на ефективність педагогічної 
взаємодії. Подібні думку висловлені і у 
інших наукових працях педагогів. До 
прикладу, у педагогіці під авторством 
П. Підкасистого умови представлені як 
складові частини або характеристики 
середовища; в роботі С. Смирнова 
виокремлено педагогічні умови двох видів: 
ситуативні й особистісні. Отже, на 
сьогоднішній день питання обґрунтування 
організаційно-педагогічних умов потребує 
додаткових педагогічних розвідок, зщо й 
стало поштовхом для нашого дослідження.  

Мета статті – проаналізувати сутність 
підходів науковців до трактування терміну 
«організаційно-педагогічні умови», 
обґрунтувати доцільність введення та 
виокремити організаційно-педагогічні умови 
формування фахової компетентності 
офіцерів з спеціальної фізичної підготовки та 
спорту. 

Викладення основного матеріалу. 
Логіка нашого дослідження передбачає 
проведення короткого аналізу трактування 
сутності «педагогічних умов», яке 
представлено у напрацюваннях військових 
педагогів. Зокрема, О. Парубок [7], визначає 
умови як «сукупність соціально-
педагогічних і дидактичних факторів, що 
впливають на навчальний процес, 
дозволяють керувати ним, вести цей процес 
раціонально, відповідно до предметного 
змісту, із застосуванням ефективних форм, 
методів та прийомів» [7, с. 10]. У 
дисертаційному дослідженні О. Діденка [3], 
що висвітлює питання формування 
професійної творчості майбутніх офіцерів 

педагогічні умови розглядаються автором як 
«сукупність об’єктивних і суб’єктивних 
чинників, які позитивно впливають на 
ефективність та результативність 
навчального-виховного процесу» [3, с. 216]. 
Наукові доробки А. Машталіра [4] 
присвячені визначенні та впровадженні 
організаційно-педагогічних умов, впливають 
на формування професійних творчих якостей 
курсантів під час професійної підготовки.  

Зупинимося на характеристиці сутності 
наукової категорії «організаційно-педагогічні 
умови». В. Андрєєв вважає, що умови 
являють собою результат «цілеспрямованого 
відбору, конструювання та застосування 
елементів змісту, методів (прийомів), а 
також організаційних форм навчання для 
досягнення дидактичних цілей» [1, с. 70]. Ми 
згодні із В. Андрєєвим у тому, що 
організаційно-педагогічні умови не можна 
зводити лише до зовнішніх обставин, до 
обстановки, до сукупності об’єктів, що 
впливають на процес, адже освітній процес 
надзвичайно складний та являє собою 
єдність , внутрішнього і зовнішнього 
освітнього середовища, а також певних 
суб’єктивних та об’єктивних чинників. Під 
комплексом організаційно-педагогічних 
умов автор розуміє «сукупність 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених 
обставин процесу навчання, що є 
результатом цілеспрямованого відбору, 
конструювання та застосування елементів 
змісту, методів або прийомів, а також 
організаційних форм навчання для 
досягнення певних дидактичних цілей» 
[1, c. 6]. На думку А. Наїна [5], під 
організаційно-педагогічними умовами варто 
розуміти сукупність об’єктивних 
можливостей змісту, форм, методів та 
матеріально-просторового середовища, 
спрямованих на вирішення поставлених у 
педагогіці завдань. На основі практичних 
досліджень науковці прийшли до думки про 
те, що організаційно-педагогічні умови 
будуть сприяти включенню механізмів, які 
забезпечуватимуть реалізацію 
результативності освітнього процесу та 
забезпечать формування необхідних знань, 
умінь і навичок. 

На основі аналізу напрацювань фахівців 
ми прийшли до розуміння необхідності 
введення у навчально-виховний процес 
формування фахової компетентності 
офіцерського складу Збройних Сил України 
з спеціальної фізичної підготовки та спорту 
спеціально розроблених організаційно-
педагогічних умов. На наш погляд, саме 
організаційно-педагогічні умови спроможні 
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безпосередньо позитивно вплинути на два 
аспекти:  

1) організаційний, що передбачає чітку 
та виважену організацію освітнього процесу 
в рамках розробленої нами моделі; 

2) педагогічний, що базується на 
особистісній взаємодії суб’єктів навчально-
виховного процесу формування фахової 
компетентності зі спеціальної фізичної 
підготовки та спорту слухачів оперативно-
тактичного рівня Національного 
університету оборони України. 

Отже, у нашому розумінні, організаційно-
педагогічні умови це сукупність спеціально 
роблених та введених взаємопов’язаних 
зовнішніх та внутрішніх чинників, які 
визначають досягнення мети діяльності – 
формування фахової компетентності 
офіцерського складу Збройних Сил України з 
спеціальної фізичної підготовки та спорту, 
позитивно впливають на забезпечення 
досягнення поставлених цілей, підвищуючи 
усі критерії (цілемотиваційний, змістовий, 
практичний, рефлексивний) та їх показники 
сформованості спеціальної фізичної 
підготовки та спорту слухачів оперативно-
тактичного рівня Національного університету 
оборони України. Організовуючи практичне 
дослідження щодо обґрунтування 
організаційно-педагогічних умов, ми виходили 
з того, що вони повинні виступати у якості 
необхідних та достатніх чинників, які 
впливатимуть на увесь процес формування 
фахової компетентності зі спеціальної фізичної 
підготовки та спорту слухачів оперативно-
тактичного рівня Національного університету 
оборони України 

При визначенні комплексу організаційно-
педагогічних умов формування фахової 
компетентності зі спеціальної фізичної 
підготовки та спорту ми враховували 
теоретичні напрацювання, які висвітлюють 
сутність наукових дефініцій «фахова 
компетентності», «фахова компетентність зі 
спеціальної фізичної підготовки», а також 
представляли б практичні шляхи 
вдосконалення результатів констатувального 
етапу експериментального дослідження. 
Концептуальним для нашого дослідження був 
той факт, що з однієї сторони розроблений 
комплекс організаційно-педагогічних умов 
носить універсальний характер, адже 
відноситься до розробки стратегії розвитку 
вищої професійної освіти у системі підготовки 
офіцерського складу Збройних Сил України з 
спеціальної фізичної підготовки та спорту, а з 
другої сторони – ці умови повинні бути досить 
універсальними і можуть бути застосованими 
безпосередньо для вдосконалення фахової 

компетентності зі спеціальної фізичної 
підготовки та спорту слухачів оперативно-
тактичного рівня Національного університету 
оборони України.  

На основі аналізу наукової літератури, 
встановлено той факт, що науковці 
виокремлюють різну кількість додатково 
введених у навчально-виховний процес 
умов. Визначено, що їх кількість 
безпосередньо випливає із реальної 
організації навчально-виховного процесу у 
кожному конкретному навчальному закладі 
та можливістю використання багатоманітних 
як практичних так і теоретико-
методологічних підходів у зазначеному 
напрямку. У процесі дослідження ми 
прийшли до усвідомлення того факту, що у 
кожному конкретному випадку сукупність 
розроблених організаційно-педагогічних 
умов чітко обумовлена об’єктом 
дослідження та безпосередньо спрямована на 
розв’язання конкретних завдань. 

У процесі виокремлення організаційно-
педагогічних умов, насамперед, ми брали до 
уваги реалізацію таких завдань:  

– виконання соціального замовлення 
держави щодо підготовки 
висококваліфікованих керівних офіцерських 
кадрів оперативно-тактичного рівня, яким 
притаманний високий рівень сформованості 
фахової компетентності зі спеціальної 
фізичної підготовки та спорту; 

– врахування специфіки підготовки 
слухачів оперативно-тактичного рівня у 
Національному університеті оборони 
України; 

– фіксація системно-функціональної 
характеристики фахової компетентності 
слухачів оперативно-тактичного рівня у 
Національному університеті оборони 
України зі спеціальної фізичної підготовки 
та спорту; 

– використання можливостей 
компетентнісного підходу у процесі 
формування фахової компетентності 
слухачів оперативно-тактичного рівня у 
Національному університеті оборони 
України зі спеціальної фізичної підготовки 
та спорту; 

– кожна організаційно-педагогічна 
умова повинна мати реальний вплив на 
конкретний критерій (цілемотиваційний, 
змістовий, практичний, рефлексивний) 
сформованості спеціальної фізичної 
підготовки та спорту слухачів оперативно-
тактичного рівня Національного 
університету оборони України. 

Отже, у нашому баченні підвищення 
фахової компетентності офіцерського складу 
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Збройних Сил України зі спеціальної 
фізичної підготовки та спорту буде найбільш 
ефективним при введенні у навчально-
виховний процес Національного 

університету оборони України певних 
організаційно-педагогічних умов, які 
взаємопов’язані та впливають на конкретні 
критерії (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сукупність педагогічних умов що впливають на фахову компетентність зі спеціальної 

фізичної підготовки та спорту слухачів оперативно-тактичного рівня Національного університету 
оборони України. 

Зупинимося більш докладно на 
характеристиці виокремлених нами 
організаційно-педагогічних умов. Перша 
організаційно-педагогічна умова спрямована 
на активізацію пізнавальної діяльності та 
безпосередньо пов’язана із вдосконаленням 
ціле мотиваційного критерію сформованості 
спеціальної фізичної підготовки та спорту 
слухачів оперативно-тактичного рівня 
Національного університету оборони 
України. У теорії та практиці професійної 
педагогіки формування пізнавальної 
діяльності під час організації навчально-
виховного процесу посідає одну із провідних 
позицій через те, що:  

– пізнавальна діяльність особистості 
виступає у якості провідного чинника 
самореалізації та саморозвитку; 

– пізнавальна діяльність виступає 
джерелом науково-технічного прогресу 
суспільства; 

– пізнавальна діяльність важливий 
чинник ефективності навчально-виховного 
процесу, що спонукає розвиток мотиваційної 
сфери особистості. 

Під час навчання у Національному 
університеті оборони України слухачі 
виступають у ролі активних суб’єктів 

діяльності, що вдосконалюють фахову 
компетентність, а також у ролі об’єктів 
діяльності на яких спрямовані навчально-
виховні впливи. Виходячи із вище 
зазначеного констатуємо, що пізнавальну 
діяльність слухачів оперативно-тактичного 
рівня щодо формування фахової 
компетентності зі спеціальної фізичної 
підготовки найбільш доцільно розглядати у 
двох аспектах, а саме: 

– як власне пізнавальну діяльність, що 
спрямована на розуміння об’єкту пізнання та 
задля задоволення пізнавальних потреб; 

– як практичну діяльність, яка 
передбачає системно організовану взаємодію 
усіх суб’єктів педагогічного процесу (як 
викладачів так і слухачів Національного 
університету оборони України), що 
спрямована на розвиток і саморозвиток 
якостей особистості, які є необхідними для 
формування високого рівня фахової 
компетентності зі спеціальної фізичної 
підготовки. 

У наукових працях С. Рубінштейна та 
А. Леонтьєва аргументовано доведено, що 
особистість формується у процесі діяльності. 
виходячи з цього пізнавальна діяльність 
слухачів оперативно-тактичного рівня щодо 

Критерії сформованості спеціальної фізичної підготовки та спорту слухачів оперативно-
тактичного рівня Національного університету оборони України 

Педагогічні умови формування фахової компетентності офіцерського складу Збройних 
Сил України з спеціальної фізичної підготовки та спорту 

активізація 
пізнавальної 
діяльності 
слухачів на основі 
чіткого виявлення 
їх інтересів та 
здібностей 

використання методів 
активного навчання при 
викладанні навчальної 
дисципліни «Фізичне 
виховання та 
спеціальна фізична 
підготовка»  

вдосконалення інформаційного 
середовища з метою 
запровадження 
автоматизованої 
інформаційної системи у 
практичну діяльність 
слухачів на заняттях з 
фізичної підготовки та 
спорту 

стимулювання 
соціального 
партнерства та 
організація 
педагогічної 
рефлексії 

Цілемотиваційний Змістовий Практичний Рефлексивний 
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формування фахової компетентності зі 
спеціальної фізичної підготовки передбачає 
безперервний процес переведення дій із 
внутрішнього плану у зовнішній 
(екстеріоризація), а також навпаки перехід 
практичних умінь у глибокі теоретичні 
знання в галузі спеціальної фізичної 
підготовки (інтеріоризація).  

Підчас впровадження зазначеної 
педагогічної умови, яка по висунутій нами 
гіпотезі матиме суттєвий вплив на 
формування цілемотиваційного критерію 
фахової компетентності зі спеціальної 
фізичної підготовки ми акцентували увагу на 
таких аспектах: 

– активізація пізнавальної діяльності 
слухачів оперативно-тактичного рівня 
необхідно спрямовувати у бік розвитку 
основних рис якостей, які визначають 
ставлення суб’єкта до навчальної діяльності; 

– ставлення слухачів до пізнавальної 
діяльності безпосередньо пов’язане із 
сформованістю його внутрішньої мотивації 
та розвитком емоційної сфери; 

– пізнавальна діяльність спонукає 
самодіяльність у галузі підвищення фахової 
компетентності зі спеціальної фізичної 
підготовки; 

– пізнавальна діяльність активізується 
на основі вибору адекватних засобів що 
передбачає сформованість ініціативності, 
самостійності як особистісних рис слухачів. 

Друга організаційно-педагогічна умова 
передбачає використання методів активного 
навчання при викладанні навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання та 
спеціальна фізична підготовка». У процесі 
дослідження встановлено, що фахова 
підготовка слухачів Національного 
університету оборони України вимагає 
внесення істотних змін у тактику навчально-
виховного процесу. Ми пропонуємо 
головний акцент перенести у площину 
використання методів активного навчання, 
які активізують самостійність думок 
слухачів, створюють атмосферу порозуміння 
та співпереживання, роблять офіцерів 
справжніми суб’єктами навчання. У зв’язку з 
цим при викладанні профільної дисципліни, 
що має найбільш вагомий вплив на 
формування фахової компетентності зі 
спеціальної фізичної підготовки доцільно 
застосовувати саме ці методи. У витоків 
запровадження методів активного навчання 
стояли такі корифеї педагогічної науки як 
А. Вербицький, І. Лерненр, О. Матюшкін, 
М. Махмутов, В. Оконь, О. Смолкін та ін. 

Методи активного навчання ми 
розуміємо як педагогічні інновації, що 

спрямовані на самостійне оволодіння 
слухачами знань в галузі фізичного 
виховання та спеціальної фізичної 
підготовки та передбачають організацію 
навчання на основі діяльності. В основі цих 
методів лежить діалогічне суб’єкт-суб’єктне 
спілкування як між викладачем та 
слухачами. Сьогодні науковці 
виокремлюють дві групи методів: імітаційні 
(ділові ігри, розігрування ролей, аналіз 
конкретних професійних ситуацій) та 
неімітаційні (дискусії, проблемні лекції, 
інноваційні семінарські заняття). Причому, 
імітаційні методи, безпосередньо базуються 
на імітації професійної діяльності, на відміну 
від неімітаційних методів, які акцентовані на 
реальність організації навчально-виховного 
процесу. 

Проведені нами дослідження показали, 
що запровадження зазначеної педагогічної 
умови дозволить вирішити такі завдання, які 
позитивно впливають на формування 
фахової компетентності зі спеціальної 
фізичної підготовки: 

– компетентне розв’язання складних 
професійних ситуацій, які виникатимуть у 
галузі спеціальної фізичної підготовки та 
спорту; 

– цілеспрямований вплив на 
вдосконалення змістового критерію 
сформованості спеціальної фізичної 
підготовки та спорту слухачів оперативно-
тактичного рівня; 

– забезпечення активної участі в 
навчально-виховній діяльності максимальної 
кількості слухачів Національного 
університету оборони України; 

– організація систематичного контролю 
за засвоєнням слухачами навчального 
матеріалу, який вивчається при викладанні 
навчальної дисципліни «Фізичне виховання 
та спеціальна фізична підготовка»; 

– налагодження суб’єкт-суб’єктного 
спілкування слухачів з викладачем під час 
навчальних занять. 

Вважаємо, що модернізація фахової 
підготовки слухачів, що ґрунтується на 
впровадженні методів активного навчання, 
покликана сприяти актуалізації професійних 
ресурсів офіцерів, їх саморозвитку, 
самовдосконаленню, та впливатиме на 
вдосконалення змістового критерію 
сформованості спеціальної фізичної 
підготовки та спорту слухачів оперативно-
тактичного рівня Національного 
університету оборони України.  

Третя організаційно-педагогічна умова 
спрямована на вдосконалення 
інформаційного середовища з метою 
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запровадження автоматизованої 
інформаційної системи у практичну 
діяльність слухачів на заняттях з фізичної 
підготовки та спорту. У нашому баченні, 
зазначена умова впливатиме на 
вдосконалення практичного критерію 
сформованості спеціальної фізичної 
підготовки та спорту слухачів оперативно-
тактичного рівня Національного 
університету оборони України, а також 
сприятиме побудові адекватного образу 
успішного офіцера-професіонала. 

Науковці (О. Бондар, Р. Гуревич, 
Е. Зайцев, Л. Панченко, І. Роберт) 
переконані, що саме інформаційне 
середовище забезпечить формування 
інформаційної культури особистості. 
Вважаємо, що інформаційне середовище 
спонукатиме слухачів Національного 
університету оборони України стати не лише 
користувачем, а й носієм інформації. У 
своєму дослідженні ми використовували 
наукові трактування «інформаційного 
середовища», що представлено у 
дослідженні Л. Панченка [6], а саме єдиний 
відкритий інтерактивний інформаційний 
освітній простір, побудований на мережевій 
технології, що містить: навчальну 
інформацію та інформацію з результатами 
навчальної діяльності, представлену з 
допомогою оптимально-структурованого 
навчально-методичного комплексу; 
розширений апарат дидактики, в якому 
діють принципи інноваційної педагогіки; 
системи управління навчальним процесом та 
навчальним контентом, середовище для 
реалізації процесу навчання. З більш 
практичної точки зору інформаційне 
середовище ми розглядали як єдиний 
інформаційно-освітній простір, побудований 
за допомогою інтеграції інформації на 
традиційних і електронних носіях, 
комп’ютерно-телекомунікаційних 
технологій взаємодії, що охоплює 
оптимально структурований навчально-
методичний комплекс.  

Це середовище дає змогу швидко і 
просто провести моніторинг результатів 
навчальної діяльності слухачів. У 
практичному плані для впровадження 
зазначеної умови нами було розроблено 
автоматизовану інформаційну систему (АІС 
«Електронний паспорт»), основне його 
призначення – збір, збереження та обробка 
даних, які характеризують процес навчання 
та практичної діяльності офіцерів, що є 
слухачами оперативно-тактичного рівня 
Національного університету оборони 
України з фізичної підготовки та спорту. 

Обробка даних складається з розрахунку 
рейтингу кожного офіцера. АІС забезпечує 
ведення протоколу навчального процесу і 
зберігання його на протязі тривалого часу. 
На основі АІС проводиться кількісне 
порівняння результатів навчання офіцерів. 
АІС «Електронний паспорт» реалізовується 
за допомогою пакета програм Delphi 5.0 та 
функціонує під керуванням операційної 
системи Windows.  

Четверта організаційно-педагогічна 
умова має на меті стимулювання соціального 
партнерства та організація педагогічної 
рефлексії. Вважаємо, що її впровадження 
спонукатиме вдосконалення показників 
рефлексивного критерію сформованості 
спеціальної фізичної підготовки та спорту 
слухачів оперативно-тактичного рівня 
Національного університету оборони 
України. Рефлексія передбачає рефлексії 
самоаналіз, самоконтроль, самооцінку 
професійної діяльності офіцерів оперативно-
тактичного рівня, що навчаються в 
Національному університеті оборони 
України а також пошук шляхів ефективних 
способів вирішення професійних завдань, які 
пов’язані із спеціальною фізичною 
підготовкою та спортом. 

Як відзначають науковці (В. Давидов, 
Г. Голіцин, І. Кона, С. Степанов), рефлексію 
можна ставити в один ряд з такими 
традиційними формами пізнання як 
експеримент, дедукція та ін. У нашому 
баченні дослідження практичних механізмів 
формування рефлексії у слухачів 
Національного університету оборони 
України сприятиме вдосконаленню фахової 
компетентності у цілому та суттєво 
підкреслить значимість і необхідність 
самовдосконалення спеціальної фізичної 
підготовки та спорту.  

У практичному сенсі ми очікуємо від 
розвитку в офіцерів рефлексивних умінь 
стимулювання творчої діяльності та 
формування внутрішніх мотивів і цінностей 
в галузі вдосконалення спеціальної фізичної 
підготовки та спорту. Наші дослідження 
будуть спрямовані на три аспекти, а саме: 1) 
розвиток самосвідомості, на осмислення й 
орієнтацію дій слухачів оперативно-
тактичного рівня (інтелектуальна рефлексія); 
2) самоорганізацію, самоаналіз себе, свого 
стану, власних форм і передумов своєї 
розумової діяльності, формування цілісного 
«Я образу» (особистісна рефлексія); 3) 
осмислення (аналіз) діяльності партнера по 
спільній діяльності, взаємовідображення 
суб'єктами один одного (міжособистісна 
рефлексія). 



Питання педагогіки 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 160 

Обираючи зазначену організаційно-
педагогічну умову ми виходили з того, що 
саме у рефлексії максимально 
використовуються можливості творчої 
роботи та вона безпосередньо виступає 
показником усвідомленого відношення 
слухачів оперативно-тактичного рівня 
Національного університету оборони 
України до розвитку фахової компетентності 
зі спеціальної фізичної підготовки та спорту. 

Висновок. У процесі дослідження ми 
прийшли до необхідності вдосконалення 
процесу формування фахової компетентності 
офіцерів зі спеціальної фізичної підготовки 
та спорту. Найбільш вагому роль у цьому 
відіграють організаційно-педагогічні умови. 
На основі констатувального етапу 
експерименту обґрунтовано чотири 
педагогічні умови: активізація пізнавальної 

діяльності слухачів на основі чіткого 
виявлення їх інтересів та здібностей; 
використання методів активного навчання 
при викладанні навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання та спеціальна фізична 
підготовка»; вдосконалення інформаційного 
середовища з метою запровадження 
автоматизованої інформаційної системи у 
практичну діяльність слухачів на заняттях з 
фізичної підготовки та спорту; 
стимулювання соціального партнерства та 
організація педагогічної рефлексії. 
Встановлено, що лише цілісна сукупність 
виокремлених організаційно-педагогічних 
умов матиме загальний позитивний вплив на 
процес формування фахової компетентності 
офіцерського складу Збройних Сил України 
зі спеціальної фізичної підготовки та спорту.  
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CТАН СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
У статті конкретизовані вимоги до підготовки майбутніх економістів, що становлять основу 

сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців.  
Ключові слова: компетентність, самооцінка, мотивація, економісти 
В статье конкретизированы требования к подготовке будущих экономистов, составляющих 

основу формирования профессиональной компетентности будущих специалистов.  
Ключевые слова: компетентность, самооценка, мотивация, экономисты 
Постановка задачі у загальному 

вигляді. Формування професійної 
компетентності майбутніх економістів, як 
мети фахової підготовки студентів, 
регламентується відповідними державними 
документами: освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою (ОКХ) та освітньо-
професійною програмою (ОПП) підготовки 
фахівців певного напряму та спеціальності. 
Щоб проаналізувати результативність 
підготовки майбутніх економістів у вищій 
школі, необхідно встановити cтан 
сформованості професійної компетентності 
студентів на вхідному етапі дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій свідчить, що з метою визначення 
стану сформованості професійної 
компетентності майбутніх економістів слід 
використовувати оцінювання, що виконує 
«роль сполучної ланки між вимогами 
професійного стандарту, тобто вимогами 
працедавців і результатами навчання» [2, с. 
280]. Ми погоджуємося з думкою 
Т. Десятова, що оцінювання є процесом 
створення і збирання свідчень про діяльність 
того, хто навчається, і створення думки щодо 
цих свідчень на основі заздалегідь 
визначених критеріїв [2]. 

Метою статті визначено встановлення 
cтану сформованості професійної 
компетентності студентів економічних 
спеціальностей. 

Викладення основного матеріалу. 
Основний етап експериментального 
дослідження відбувався зі студентами ІІІ-V 
курсів на базі Тернопільського 
національного технічного університету ім. І. 
Пулюя. Були використані ОКХ бакалавра за 
напрямом 6.030509 «Облік і аудит» та 
6.030508 «Фінанси та кредит» галузі знань 
0305 «Економіка і підприємництво», що є 
галузевим нормативним документом, в 
якому узагальнюється зміст обліково-
економічної освіти, відображаються цілі 
освітньої та професійної підготовки, 

визначається місце фахівця в структурі 
національної економіки, вказуються вимоги 
до його компетентності та інших соціально 
важливих властивостей і якостей. Цей 
стандарт є складовою галузевої компоненти 
державних стандартів вищої освіти. У ньому 
узагальнюються державні підходи до змісту 
навчання та обліково-економічної освіти у 
відповідності з сучасними вимогами до 
фахівців та рекомендаціями світового 
співтовариства. ОКХ відображає соціальне 
замовлення на підготовку компетентного 
фахівця з урахуванням аналізу професійної 
діяльності та вимог до змісту освіти і 
навчання з боку держави та окремих 
замовників фахівців цього профілю. ОКХ 
встановлює міжгалузеві кваліфікаційні 
вимоги до соціально-виробничої діяльності 
фахівця економічної сфери [3]. 

Стандарт використовується для 
визначення можливих первинних посад 
випускників ВНЗ; визначення об’єкта і цілей 
професійної підготовки майбутнього 
економіста; розробки та корегування 
освітньо-професійних програм підготовки 
бакалаврів; розробки засобів діагностики 
рівня освітньо-професійної підготовки 
фахівця; визначення змісту навчання як 
основи для опанування новими 
спеціальностями, кваліфікаціями; 
визначення змісту навчання в системі 
перепідготовки та підвищення кваліфікації; 
атестації випускників ВНЗ і сертифікації 
фахівців; професійної орієнтації здобувачів 
фаху; визначення критеріїв професійного 
відбору; визначення кваліфікації фахівців та 
ін. Таким чином, у процесі формування 
професійної компетентності майбутніх 
економістів ОКХ є основним документом, 
який встановлює освітні та кваліфікаційні 
вимоги до випускників вищого навчального 
закладу у вигляді переліку здатностей та 
вмінь вирішувати задачі соціальної 
діяльності; вимоги до атестації якості 
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освітньої та професійної підготовки 
випускників економічного ВНЗ. 

Соціальне замовлення суспільства 
відображається у вимогах до результатів 
професійної освіти, які формулюються у 
вигляді компетенцій. Державні галузеві 
стандарти вищої освіти являють собою 
узагальнений нормативний зміст освіти та 
навчання за певними напрямами підготовки та 
спеціальностями різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, 
магістр). Система вимог освітніх стандартів 
окреслює професійний образ так званого 
сукупного фахівця, здатного ефективно 
виконувати всі передбачені виробничі функції 
у тій чи іншій сфері діяльності. Кожний 
модуль освітнього стандарту відповідає певній 
професійній функції (проектувальній, 
організаційній, управлінській, виконавській, 
технічній) і описує цілісний набір компетенцій, 
що підлягають опануванню студентами [3]. 
Формування професійної компетентності 
студентів здійснюється через зміст 
професійної освіти, у процесі опанування 
дисциплін, розподілених за різними циклами 
підготовки [1, с. 4]. 

Формування професійної 
компетентності можливе за умови розвитку 
рефлексивної позиції студентів, аналізу 
власної професійної компетентності. У 
зв’язку з цим процес професійної підготовки 
майбутніх економістів повинен бути 
спрямований не лише на зміни 
інтелектуальної сфери студентів (фахових 
знань, умінь, навичок), а й на розвиток їхньої 
мотиваційної (формування мотивів 
професійного самовдосконалення, потреби 
досягнення успіху), ціннісно-рефлексивної 
(професійної самосвідомості, адекватної 
самооцінки та рівня домагань), емоційно-
вольової сфери (готовності до самоосвіти, 
розвитку самостійності та відповідальності).  

Процес формування професійної 
компетентності майбутнього економіста 
розглядається нами як перетворення його 
функціональних станів, перехід від нижчого 
до вищого рівня готовності до фахової 
діяльності.  

З метою встановлення стану 
сформованості професійної компетентності 
студентів економічних спеціальностей 
проводилося анкетування, тестування, 
опитування, спостереження за майбутніми 
економістами під час проведення занять, 
виробничої практики, аналізувалися 
результати успішності студентів з фахових 
дисциплін тощо. Адже «оцінювання в 
рамках навчання, побудованого на 
компетенціях, спрямоване на вимірювання 

цілісних компетенцій, а не окремих знань і 
вмінь» [2, с. 281]. І хоча на основі 
визначених професійних стандартів науковці 
зазначають, що оцінювання компетенцій на 
відміну від традиційного навчання може 
бути тільки у двох вимірах – «уміє робити» 
(позитивна оцінка) і «не вміє робити» 
(незадовільна оцінка) [4, с. 54], на нашу 
думку, оцінок має бути стільки, скільки є 
рівнів сформованості професійної 
компетентності. Адже цей феномен об’єднує 
і мотиваційну сферу, і рівень знань, умінь, 
навичок, досвіду виконання певних 
професійних дій, що може визначатися 
більшою кількістю оцінок на основі 
характеристик кожного рівня, ніж дві. 

Ознаками якісного оцінювання 
професійної компетентності є 
обґрунтованість (коли застосовані засоби і 
форми дають змогу оцінювати саме ті 
компоненти, які є складовими професійної 
компетентності); вірогідність (що 
уможливлює перевірку не механічної пам’яті 
студента, а його вміння використовувати 
знання в конкретних ситуаціях трудової 
діяльності); адекватність (відповідність 
методів оцінювання наявним ресурсам); 
гнучкість (оцінювання здійснюється в міру 
підготовленості студента, коли він готовий 
продемонструвати засвоєні компетенції) [2, 
с. 281]. 

Визначаючи стан сформованості 
професійної компетентності майбутніх 
економістів на констатувальному етапі 
дослідження, ми брали до уваги висновки 
науковців, що процес оцінювання має такі 
стадії: 

– планування – визначення способу 
збирання свідчень, обрання видів, форм і 
методів оцінювання, що найбільш повно й 
адекватно відображає рівень сформованості 
професійної компетентності; 

– збирання свідчень – створення 
«портфеля свідчень», дані якого 
використовуються при підсумковому 
оцінювані й забезпечують об’єктивність і 
вірогідність; 

– спостереження за діяльністю 
студентів; 

– ухвалення рішення щодо оцінки, коли 
викладач вирішує, чи достатніми є наведені 
свідчення для доведення сформованості 
професійної компетентності майбутнього 
фахівця [2, с. 282]. 

Для встановлення сформованості рівня 
професійної компетентності майбутніх 
економістів на основі самооцінки студентам 
4-5 курсів пропонувалися для відповідей 
спеціально розроблені анкети. Анкетування 
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проводилося серед майбутніх економістів 
трьох вищих навчальних закладів: 
Тернопільського національного технічного 
університету ім. І. Пулюя, Тернопільського 
національного економічного університету, 

Львівського університету банківської справи 
Національного банку України з напряму 
підготовки «Облік і аудит».  

Результати анкетування 328 майбутніх 
економістів відображені в табл. 1. 

Таблиця 1. 
Результати самооцінки професійної компетентності майбутніх економістів 

Показники самооцінки професійної компетентності 
студентів 

Високий Середній Задовільний Низький Зміст питання 
КС % КС % КС % КС % 

1. Знання про сутність майбутньої 
професійної діяльності економіста 62 18,90 94 28,66 139 42,38 33 10,06 

2. Рівень готовності до професійної 
діяльності за фахом 16 4,88 47 14,33 190 57,93 75 22,86 
3. Професійні вміння і навички, 
необхідні для майбутньої фахової 
діяльності економіста  

15 4,57 46 14,02 184 56,10 83 25,31 

4. Рівень умінь інтегрувати 
теоретичну і практичну фахову 
підготовку 

51 15,55 97 29,57 113 34,45 67 20,43 

5. Досвід використання теоретичної 
фахової підготовки на практиці 39 11,89 92 28,05 128 39,02 69 21,04 
6. Рівень сформованості досвіду 
професійної діяльності, набутого в 
процесі фахової підготовки 

12 3,66 37 11,28 181 55,18 98 29,88 

7. Рівень пізнавального інтересу, 
зацікавленості навчальним 
матеріалом під час занять з таких 
дисциплін, як «Аудит», «Контроль і 
ревізія», «Аналіз господарської 
діяльності» 

69 21,04 91 27,74 103 31,40 65 19,82 

8. Оцінка праці над власним 
професійним удосконаленням 27 8,23 58 17,68 149 45,43 94 28,66 
9. Рівень готовності розв’язувати 
професійні проблеми і фахові 
завдання на основі результатів 
підготовки у ВНЗ 

13 3,96 36 10,98 182 55,49 97 29,57 

10. Прагнення до підвищення рівня 
професійної компетентності під час 
навчання у ВНЗ 

68 20,73 99 30,18 106 32,32 55 16,77 

Загальні показники у % 11,34 21,25 44,97 22,44 
Аналіз результатів анкетування студентів 

показав, що стосовно самооцінки своїх знань 
про сутність майбутньої професійної 
діяльності економіста 18,9% опитаних 
оцінюють їх як високі, 28,66% – як середні, 
42,38% – як задовільні і 10,06% – як низькі. 
Водночас, лише 4,88% студентів оцінили 
рівень своєї готовності до професійної 
діяльності за фахом як високий, 14,33% – як 
середній, 57,93 – як задовільний і 22,86% – як 
низький. Щодо оцінки сформованості своїх 
професійних умінь і навичок, необхідних для 
майбутньої фахової діяльності економіста, то 
4,57% студентів оцінюють їх як високі, 14,02% 
– як середні, 56,10% – як задовільні, 25,31% – 
як низькі. Разом з тим, оцінюючи рівень умінь 
інтегрувати теоретичну і практичну фахову 
підготовку, 15,55% студентів вважають, що 

можуть відмінно справитися з такими 
завданнями, 29,57% – добре, 34,45% – 
задовільно, а 20,43% оцінили такі вміння як 
низькі. Близькими значеннями оцінили 
студенти власний досвід використання 
теоретичної фахової підготовки на практиці: 
11,89% – як високий, 28,05% – як середній, 
39,02% – як задовільний і 21,04% – як низький. 
Однак, щодо сформованості досвіду 
професійної діяльності, набутого в процесі 
фахової підготовки, то оцінка студентів була 
більш самокритичною. Так, 3,66% опитаних 
вважали, що їхній досвід можна оцінити на 
відмінно, 11,28% – на добре, 55,18% – на 
задовільно, 29,88% – як низький. 

Оскільки основними фаховими 
дисциплінами у підготовці майбутніх 
економістів зі спеціальності «Облік і аудит» є 
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такі дисципліни, як «Аудит» і «Контроль і 
ревізія», під час вивчення яких проводився 
формувальний етап експерименту, тому ми 
вважали, що важливим показником у 
сформованості професійної компетентності 
студентів є рівень пізнавального інтересу, 
зацікавленості навчальним матеріалом під час 
занять з цих дисциплін. Установлено, що 
21,04% опитаних оцінили сформованість свого 
пізнавального інтересу як високий, 27,74% – як 
середній, 31,40% – як задовільний і 19,82% – 
як низький. Такі показники свідчать про 
необхідність стимулювання пізнавального 
інтересу майбутніх економістів до вивчення 
фахових дисциплін, що складають основу 
майбутньої професійної діяльності і є 
засадничими для формування професійної 
компетентності студентів. 

З метою визначення рівня мотивації 
студентів на формування когнітивної 
складової професійної компетентності 
майбутнього економіста розроблено 
спеціальний опитувальник. У ході його 
використання й аналізу результатів 
анкетування 328 студентів встановлено, що 
високий рівень мотивації, спрямованої на 
отримання знань, властивий 39 студентам 
(11,89%); достатній рівень виявили 74 
студенти (22,56%), що загалом становило 
майже третину опитаних. Водночас, значна 
частина студентів (144 особи, що становило 

43,9% респондентів) виявили задовільний 
рівень, а 71 студент (21,65%) – низький 
рівень мотивації, спрямованої на отримання 
знань, що свідчить про необхідність 
удосконалення педагогічного процесу з 
метою цілеспрямованого формування 
когнітивної складової професійної 
компетентності майбутнього економіста. 

Для розширення спектру показників у 
мотиваційній сфері майбутніх економістів 
використовувалась методика, яка давала 
змогу встановити три напрямки мотивацій 
студентів: шкала №1 – набуття знань 
(прагнення до набуття будь-яких знань і, 
зокрема, тих, що стосуються майбутньої 
професії; допитливість); шкала №2 – 
оволодіння професією (прагнення оволодіти 
професійними знаннями, вміннями, 
навичками, досвідом, щоб сформувати 
професійно важливі якості як ознаки 
професійної компетентності); шкала №3 – 
отримання диплома (прагнення отримати 
документ про вищу освіту за умови 
формального засвоєння знань). Для 
визначення сформованості мотивації на 
здобуття професійних знань на основі 
адекватності вибору професії та прагнення 
досконалого оволодіння нею на належному 
рівні професійної компетентності 
використовувалися показники зі шкал № 1 і 
2, що знайшло відображення в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Результати анкетування студентів для визначення сформованості мотивації на здобуття 

професійних знань 
Показники сформованості мотивації на здобуття професійних знань 
Високий Середній Задовільний Низький Зміст питання 

КС % КС % КС % КС % 
Набуття знань 41 12,5 78 23,78 139 42,38 70 21,34 

Оволодіння 
професією 71 21,65 108 32,93 115 35,06 34 10,36 

Порівняльний аналіз результатів 
опитування студентів свідчить, що високий 
рівень мотивації на здобуття професійних 
знань властивий 41 опитаному (12,5%), 
cередній – 78 студентам (23,78%), 
задовільний – 139 особам (42,38%) і низький 
– 70 майбутнім економістам, що становить 
21,34% від загальної кількості опитаних 
студентів. Отримані показники близькі за 
значенням до результатів анкетування за 
допомогою іншого опитувальника що 
свідчить про валідність складених анкет. 

Водночас, сформованість у студентів 
прагнення оволодіння професією і досвідом 
компетентного виконання фахових дій 
визначається кращими показниками: 71 
студент (21,65%) виявили високий рівень, 

108 студентів (32,93%) – середній; 115 
(35,06%) – задовільний і 34 (10,36%) – 
низький рівні. Отримані дані свідчать проте, 
що частина студентів не пов’язують 
результат оволодіння професією з належним 
і відповідним рівнем знань. 

Для визначення рівня професійних 
знань майбутніх економістів проаналізовано 
результати успішності студентів з таких 
фахових дисциплін як «Аудит» і «Контроль і 
ревізія». Результати опитування студентів 
структурувалися за чотирма рівнями, тому 
ми використовували узагальнену оцінку 
знань студентів для кожного рівня (відмінно, 
добре, задовільно, незадовільно), що 
знайшло відображення у таблиці 3.  
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Таблиця 3. 
Успішність студентів з фахових дисциплін 

Успішність студентів 
Відмінно Добре Задов. Незадов. Дисципліна 

КС % КС % КС % КС % 
Аудит 15 4,57 137 41,77 168 51,22 8 2,44 
Контроль і ревізія 19 5,79 138 42,07 161 49,09 10 3,05 

Зріз знань проводився до початку 
екзаменаційної сесії, щоб виявити реальний 
рівень засвоєння навчального матеріалу 
студентами в процесі його вивчення, а не після 
іспиту, коли студенти посилено ліквідовують 
прогалини в освоєній дисципліні. Такий підхід 
до оцінювання знань ґрунтується на тому, що 
визначався реальний рівень стану сформованості 
когнітивного компоненту професійної 
компетентності майбутніх економістів, а не той 
показник (результат іспиту), який базується на 
короткочасній пам’яті, а тому не відображає 
реальних знань студентів. 

Аналіз успішності студентів з дисциплін 
«Аудит» і «Контроль і ревізія» та результатів 
спостережень за студентами під час 
відвідування занять свідчить, що майбутні 
економісти не завжди адекватно 

використовують свої знання у змодельованих 
ситуаціях професійної діяльності. В основному 
оцінка за знання є дещо вищою, ніж вміння і 
навички виконувати професійні дії на 
належному рівні професійної компетентності. 
Це обумовлюється низьким рівнем 
сформованості досвіду професійної діяльності, 
який може набуватися студентами під час 
навчання у ВНЗ завдяки використанню 
фахово-ситуативних моделей на заняттях.  

Висновок. Аналіз cтану сформованості 
професійної компетентності студентів 
економічних спеціальностей свідчить про 
необхідність удосконалення навчального 
процесу у вищій школі з метою 
цілеспрямованого формування і підвищення 
рівня професійної компетентності майбутніх 
економістів. 
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STATE OF PROFESSIONAL COMPETENCE THE FORMATION OF THE STUDENTS OF 

ECONOMICS 
The article specified requirements for the preparation of future economists that form the basis of formation 

of professional competence of future specialists. To establish the formation of professional competence of 
students of economic specialties conducted surveys, tests, interviews, observations of future economists during 
classes, practical training, analyzed the results of student achievement in the professional disciplines. Signs 
qualitative assessment of professional competence is justification (if applicable tools and forms allow you to 
evaluate exactly those components that are part of professional competence), chance (which enables the 
verification of non mechanical memory student, and his ability to use knowledge in specific work situations), 
adequacy (compliance assessment methods available resources), flexibility (by evaluating the extent of 
preparedness of the student, when he is ready to demonstrate competencies learned). To establish the level of 
formation of professional competence of economists used questionnaire for self-assessment of students, their 
motivation and definition of professional knowledge in the following subjects «Audit» and «Monitoring and 
auditing». Analysis of the data indicates the need to improve the training of students. 

Keywords: competence, self-esteem, motivation, economists. 
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ЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ (БЕЗВІДРИВНОЇ ВІД НАВЧАННЯ) ПРАКТИКИ ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ» 

 
У статті розглядаються особливості практичної підготовки майбутніх управлінців навчальними 

закладами ; висвітлюються окремі аспекти організації виробничої (безвідривної від навчання) практики 
для студентів спеціальності «Управління навчальним закладом». 

Ключові слова: виробнича (безвідривна від навчання) практична подготовка, бази практики, 
управлінець навчальними закладами. 

В статье рассматриваются особенности практической подготовки будущих управленцев 
образовательными учреждений; освещаются некоторые аспекты организации производственной 
(безотрывной от обучения) практике для студентов специальности «Управление общеобразовательными 
учреждениями» 

Ключевые слова: производственная (безотрывная от обучения) практика, практическая 
подготовка, базы практики, управленец образовательными учреждениями) 

Постановка проблеми. Суттєву роль у 
підготовці майбутніх управлінців 
навчальними закладами до професійної 
діяльності відіграє організація і проходження 
виробничої (безвідривної від навчання) 
практики. Вона дає змогу ознайомитися зі 
специфікою управління навчальними 
закладами, особливостями документації, з 
посадовими інструкціями, змістом роботи 
навчальних закладів освіти. Проходження 
практики дозволяє створити цілісне 
уявлення про сутність та специфіку 
управлінської роботи, освоїти норми етичної 
поведінки, допомагає у виборі майбутньої 
спеціалізації відповідно до власних 
здібностей та інтересів.  

Виробнича (безвідривна від навчання) 
практика магістрантів зі спеціальності 
“Управління навчальним закладом” НУБіП 
України розроблена на основі: 

- “Положення про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів 
України” (Наказ Міністерства освіти 
України № 93 від 08.04.1993 р 

- “Положення про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних 
закладах”, затвердженим наказом 
Міністерства освіти України від 2 червня 
1993 р. № 161; 

- “Положення про практичне навчання 
студентів НУБіП України” (Київ, 2011). 

- робочого навчального плану 
підготовки фахівців на 2012–2013 н.р.; 

- кваліфікаційної характеристики 
магістра спеціальності 8.18010020 

“Управління навчальним закладом” НУБіП 
України; 

- освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців; 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання професійної підготовки 
майбутніх управлінців навчальними 
закладами в умовах вищого навчального 
закладу відображено у працях І.В. Зайченка, 
Я.М. Рудика, Н.Т. Тверезовської, Л.І. 
Макодзей, В.А. Яковлевої. 

Практика, як філософська категорія, 
означає предметно-перетворювальну 
діяльність людей, спрямовуючи, насамперед, 
на задоволення їхніх матеріальних та 
духовних потреб. Вона багатогранна за 
змістом, складна і цілісна система, що 
включає такі компоненти, як мета, потреба, 
мотив, предмет, на який спрямована 
діяльність, засоби досягнення мети, 
результат діяльності. 

Мета статті полягає в аналізі 
особливостей організації і проходженні 
виробничої (безвідривної від навчання) 
практики та її ролі у процесі підготовки 
майбутніх управлінців до здійснення 
професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. У 
робочому навчальному плані підготовки 
фахівця зі спеціальності “Управління 
навчальним закладом” передбачена: 

- виробнича (безвідривна від навчання) 
практика (2-й семестр, 216 год. / 6 кредитів, 
18 тижнів). 
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Дана практика розширює і закріплює у 
магістрантів навички управлінської роботи, 
послідовний перехід від найпростіших до 
складніших управлінських рішень та 
передбачає поступове ускладнення завдань, 
що виконуються магістрантами, за змістом і 
формами. 

Метою виробничої (безвідривної від 
навчання) практики є оволодіння студентами 
практичними навичками організації роботи 
навчального закладу, пов’язаної з його 
плануванням, контролем, координацією, 
розвитком, прийняттям управлінських 
рішень, формування у студентів на базі 
одержаних у вищому навчальному закладі 
теоретичних знань з управління навчальним 
закладом і навичок для вирішення 
конкретних життєвих ситуацій та прийняття 
самостійних рішень в реальних умовах; 
виховання потреби систематично 
поновлювати свої знання та творчо їх 
застосовувати в практичній діяльності. 

Виробнича (безвідривна від навчання ) 
практика проходить за такими 
Магістерськими програмами “Управлінська 
діяльність у загальноосвітніх навчальних 
закладах”, на базі - відділу освіти Ірпінської 
міської ради м. Ірпінь; Магістерська 
програма “Управлінська діяльність у 
професійно-технічних навчальних закладах” 
на базі Міжрегіонального вищого 
професійного училища зв’язку м. Київ, а 
також Магістерської програми 
“Управлінська діяльність у вищих 
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації” 
відокремленого підрозділу НУБіП України 
“Ірпінського економічного коледжу”. 

Особливістю виробничої (безвідривної 
від навчання) практики є те, що студенти 
чотири дні навчаються в університеті, а 
п’ятий день - на базі практики згідно зі 
спеціалізацією. 

Змістом виробничої (безвідривної від 
навчання) практики є: 

– ознайомлення з загальною структурою 
навчального закладу: суб’єктами 
управлінської діяльності (ректор (директор), 
проректори (заступники директора), декани, 
завідувачі кафедри (циклових комісій); 
структурними підрозділами ВНЗ (філіали, 
навчально–методичне управління, наукова 
частина, фінансове управління, господарче 
управління, відділ кадрів, факультет, 
кафедра), колективними органами 
управління ВНЗ (Вченою радою ВНЗ, 

ректоратом, науково–методичною радою, 
науково–технічною радою, піклувальною 
радою, радою факультету та ін.); 

– ознайомлення з організацією 
навчально–методичної роботи (методична 
рада, методичні об’єднання, методичні 
комісії, методичні семінари – практикуми, 
школа передового педагогічного досвіду, 
школа молодого вчителя, проблемні 
(інноваційні) групи, науково-педагогічні 
читання, творчі групи педагогів, педагогічна 
виставка, методичний кабінет ВНЗ); 

– ознайомлення з організацією наукової 
роботи (система і органи управління 
науковою діяльністю ВНЗ, підготовка 
науково–педагогічних кадрів, науково–
дослідна робота викладачів, організація й 
керівництво науково–дослідною роботою 
студентів); 

– ознайомлення з організацією й 
управлінням виховною роботою серед 
студентів (система виховної роботи у ВНЗ, 
культурно–масова робота зі студентами, 
фізкультурно–оздоровча і спортивна робота); 

– ознайомлення з господарчою 
діяльністю ВНЗ (система господарчої 
діяльності у ВНЗ, управління будівництвом і 
ремонтом, експлуатація будівель і 
приміщень, обслуговування автомобільного 
парку, облаштування території ВНЗ та ін.); 

– ознайомлення з системою сприяння 
працевлаштування випускників (система 
сприяння працевлаштування випускників, 
роль ВНЗ у забезпеченні працевлаштування 
студентів, роль підприємств–роботодавців у 
сприянні працевлаштування випускників, 
саморозвиток потенційної 
конкурентоздатності майбутнього 
спеціаліста); 

Завдання практики – закріпити 
теоретичні знання з фахових дисциплін; 
здійснити системний аналіз управлінської 
діяльності керівників структурних 
підрозділів навчального закладу; сформувати 
навички у сфері управління навчальним 
закладом; здійснити аналіз наявності та 
дієвості системи менеджменту якості 
структурних підрозділів навчального 
закладу; розробити стратегію розвитку 
структурних підрозділів або навчального 
закладу в цілому; зібрати первинний 
матеріал та провести дослідження у галузі 
управління навчальним закладом з метою 
підготовки магістерської роботи. 
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- вміння студентів – організовувати роботу 
навчального закладу або його структурного 
підрозділу на основі постанов і розпоряджень 
вищих органів державної влади й управління, 
нормативних та інших директивних документів 
в сфері освіти; розробляти заходи щодо 
постійного вдосконалення системи управління 
навчальним закладом і його підрозділами; 
запроваджувати інноваційні методи в 
управлінні навчально-виховним процесом і при 
прийнятті управлінських рішень; ефективно 
використовувати кадровий потенціал та 
оцінювати його основні моральні і професійні 
якості. 

Орієнтований зміст роботи магістрантів 
під час проведення виробничої (безвідривної 
від навчання) практики: 

Магістерська програма “Управлінська 
діяльність у загальноосвітніх навчальних 
закладах”: 

– ознайомлення з нормативним, 
кадровим, матеріально-технічним, 
навчально-методичним забезпеченням ЗНЗ – 
бази практики; 

– вивчення та аналіз особливостей 
організаційної структури ЗНЗ; 

– ознайомлення з основними 
складовими навчально-виховної роботи в ЗНЗ; 

– підготовка науково-методичних 
матеріалів для магістерської роботи; 

– виконання індивідуального завдання; 
– оформлення результатів практики. 
Магістерська програма “Управлінська 

діяльність у професійно-технічних 
навчальних закладах”: 

– ознайомлення з нормативним, 

кадровим, матеріально-технічним, 
навчально-методичним забезпеченням ПТНЗ 
– бази практики; 

– вивчення та аналіз особливостей 
організаційної структури ПТНЗ; 

– ознайомлення з основними 
складовими теоретичної та практичної 
підготовки в ЗНЗ; 

– підготовка науково-методичних 
матеріалів для магістерської роботи; 

– виконання індивідуального завдання; 
– оформлення результатів практики. 
Магістерська програма “Управлінська 

діяльність у вищих навчальних закладах І-ІІ 
рівнів акредитації”: 

– ознайомлення з нормативним, 
кадровим, матеріально-технічним, 
навчально-методичним забезпеченням ВНЗ 
І-ІІ рівні акредитації – бази практики; 

– вивчення та аналіз особливостей 
організаційної структури ВНЗ І-ІІ рівні 
акредитації в системі його управління; 

– ознайомлення з основними 
складовими навчально-виховної та науково-
дослідної роботи в ВНЗ І-ІІ рівні акредитації; 

– підготовка науково-методичних 
матеріалів для магістерської роботи; 

- виконання індивідуального 
завдання;оформлення результатів практики. 

Під час проходження навчальної 
практики студенти повинні в повному обсязі 
і в такій послідовності виконати наступні 
завдання, вони є орієнтовними: 

№ 
п/н Зміст завдання К-сть 

годин  
Термін 

виконан. 
І Знайомство з навчальним закладом 6  
1.1 Історія створення навчального закладу 2  
1.2 Статут навчального закладу 6  
ІІ Аналіз нормативних документів навчального закладу (закони України, 

положення, внутрішні накази, накази МОН і МС 6  

ІІІ Аналіз кадрового забезпечення навчального закладу (накази, посадові 
інструкції) 6  

ІV Аналіз матеріально-технічної бази навчального закладу 6  
V Аналіз документації навчально-виховної і методичної роботи навчального 

закладу 6  
VI Аналіз організаційної структури управління навчальним закладом 6  
VII Функції адміністративної системи управління 6  
VIII Організація навчального процесу: методична рада; навчально-методичний 

кабінет; методичне об’єднання; бібліотека навчального закладу 6  
IX Розробка стратегії розвитку структурного підрозділу навчального закладу 6  
X Аналіз управлінської діяльності керівника структурного підрозділу 

навчального закладу (навчальної частини, кафедри, циклової комісії) 6  
XI Підведення підсумків 12  
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Для того, щоб погоджувати всі свої дії 
на базі практики студент повинен звертатись 
до керівника практики від навчального 
закладу. При необхідності звернутись до 
керівника практики від вузу за допомогою 
щодо вирішення того чи іншого питання. 
Для цього був створений розділ, де визначені 
обов’язки керівників практики і студентів. 

У розділі «Обов’язки керівника 
практики магістрантів від кафедри» 
зазначається: 

- вивчити основні керівні документи з 
практики; 

- познайомитися з магістрантами, які 
направляються на практику під його 
керівництвом і переліком баз практики; 

- довести до магістрантів відомості про 
особливості проходження практики у 
конкретному навчальному закладі; 

- визначити тематику індивідуальних 
завдань; 

- перевірити наявність у кожного 
магістранта програми практики, щоденника, 
направлення на практику, заповнення всіх 
реквізитів необхідних документів; 

- видати кожному магістрантові 
індивідуальне завдання для проходження 
практики відповідно до розробленої 
тематики; 

- проконсультувати магістрантів з 
питань збору й обробки практичного 
матеріалу для складання звіту й виконання 
індивідуального завдання; 

- взяти участь в організаційних зборах 
кафедри з магістрантами з питань 
проведення практики; 

- за 5-10 днів до початку практики 
погодити з базою практики її готовність до 
проведення практики; 

- забезпечити керівників практики від 
бази практики програмами практики, 
вирішити питання допуску магістрантів до 
одержання інформації, користування 
необхідною документацією й літературою; 

- перевірити своєчасне прибуття 
магістрантів на місця практики; 

- контролювати хід проходження 
практики магістрантами, перевіряти 
правильність ведення щоденників практики 
магістрантів у частині щоденного внесення в 
нього записів про пророблену роботу; 

- виявляти й вчасно усувати недоліки в 
організації практики, при необхідності 
повідомляти про їх керівництву бази 
переддипломної практики; 

- перевіряти виконання магістрантами 
діючих на базі практики правил 
внутрішнього розпорядку, відвідування 
робочих місць практики й виконання ними 
програми практики; 

- інформувати завідувача кафедри про 
стан справ на об’єктах практики, вчасно 
робити записи в журнал обліку відвідувань 
баз практики; 

- перевірити щоденник, звіт про 
практику, виконання індивідуального 
завдання, ознайомитися з характеристикою 
магістранта від бази практики, скласти відгук 
про його роботу; 

- взяти участь у роботі комісії із захисту 
звітів про роботу, виконану на практиці; 

- протягом трьох днів після прийому 
заліків подати на кафедру звіт про 
проходження практики магістрантами для 
обговорення його на засіданні кафедри й 
складання узагальненого звіту. 

Обов’язки керівника практики від бази 
практики: 

- вивчити програму практики й 
організувати якісне проведення 
переддипломної практики в закріплених за 
ним магістрантів відповідно до мети й 
завдань зазначеної практики й у тісному 
контакті з керівником практики від кафедри; 

- перевірити одержання магістрантами 
інструктажу з техніки безпеки й охорони 
праці, ознайомити практикантів з базою 
практики, правилами внутрішнього 
розпорядку, порядком одержання документів 
і матеріалів, з основними методами й 
напрямками роботи; 

- здійснювати постійний контроль за 
роботою практикантів, допомагати їм 
правильно вести процесуальні й інші 
документи, знайомити з найбільш 
ефективними методами роботи й 
консультувати з питань практичної 
діяльності; 

- доручати виконання конкретних 
завдань і контролювати роботу практикантів, 
при необхідності порушувати питання про 
накладення стягнень на магістрантів, що 
порушили правила внутрішнього трудового 
розпорядку бази практики; 

- контролювати ведення щоденника 
практики, правильність його заповнення, 
підготовку звіту про проходження практики; 

- сприяти підбору необхідних матеріалів 
для написання дипломної роботи, 
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виконанню програми практики й 
індивідуального завдання; 

- залучати магістрантів до участі в 
науково-дослідній роботі, у громадських 
заходах колективу; 

- після закінчення практики перевірити 
й підписати звіти магістрантів з практики й 
щоденники, скласти короткий відгук про 
роботу й характеристику, завірену печаткою. 

Обов’язки практиканта: 
- знати свого керівника практики від 

кафедри, місце й строки проведення 
практики; 

- одержати й вивчити програму 
практики й індивідуальне завдання; 

- одержати щоденник і заповнити всі 
необхідні реквізити щоденника; 

- з’явитися на організаційні збори 
кафедри з питань проведення практики; 

- вчасно прибути на місце практики, 
пройти інструктаж з охорони праці й техніку 
безпеки; 

- з’явитися до керівника практики від 
бази практики, ознайомити його із 
програмою практики й індивідуальним 
завданням, одержати вказівки про подальшу 
роботу, скласти індивідуальний план роботи 
студента на період практики, графік 
проведення консультацій; 

- дотримуватися діючих на базі 
практики правил внутрішнього трудового 
розпорядку й техніки безпеки; 

- щодня вести щоденник практики, 
відзначаючи в ньому усі види проробленої 
роботи; записи в щоденнику повинні бути 
щоденними, короткими, але конкретними. 

- брати участь у науково-дослідній 
роботі за завданням кафедри; 

- виконати в повному обсязі вимоги 
програми практики й індивідуальне 
завдання; 

- скласти звіт за результатами практики, 
представити його на перевірку й для підпису 
керівникові практики від бази практики; 

- у встановлений термін прибути на 
кафедру, здати звіт для перевірки керівнику 
практики та підготуватися до захисту перед 
призначеною комісією. 

Примітка: Магістрант, який має 
академічну заборгованість, до виробничої 
практики не допускається. 

Після закінчення практики магістрант 
зобов’язаний подати: 

1. Письмовий звіт про практику. 

2. Індивідуальний план роботи 
студента–практиканта. 

3. Щоденник про проходження 
практики. 

4. Характеристику роботи магістранта. 
5. Аналіз нормативних документів 

навчального закладу. 
6. Аналіз кадрового забезпечення бази 

практики. 
7. Аналіз матеріально-технічної бази 

навчального закладу. 
8. Аналіз організаційної структури 

управління навчальним закладом  
9. Аналіз навчально-виховної і 

методичної роботи навчального закладу. 
10. Аналіз системи менеджменту якості 

одного з структурних підрозділів ВНЗ І – ІІ 
рівнів акредитації (навчальної частини, 
факультету, підрозділу, кафедри, циклової 
комісії). 

11. Розроблену практикантом стратегію 
та пропозиції й рекомендації з ефективного 
розвитку одного з структурних підрозділів 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації чи ВНЗ в цілому. 

12. Виконане індивідуальне завдання 
(збір матеріалів до дипломного 
проектування). 

Письмовий звіт повинен містити 
відомості про конкретно виконану ним 
роботу. У звіті мають бути висвітлені 
наступні питання: 

- характеристика бази практики, 
специфіка діяльності НЗ, короткий опис 
функцій і завдань бази практики; 

- опис виконаної роботи за розділами 
програми (докладний опис особисто 
виконаної роботи) 

- утруднення, з якими магістранту 
довелося мати справу при проходженні 
практики; 

- пропозиції, спрямовані на поліпшення 
організації переддипломної практики, у 
випадку виявлення магістрантом недоліків у 
діяльності бази практики - рекомендації про 
можливі шляхи їх усунення, пропозиції, 
спрямовані на вдосконалення чинного 
законодавства; 

- копії або зразки документів, у 
складанні яких магістрант брав участь. 

Для оформлення звіту магістрантові 
надається 2-3 дня після закінчення практики. 

Текстова частина звіту повинна бути 
написана розбірливо й акуратно на одній 
стороні аркуша без будь-яких скорочень. 
Схеми, таблиці у звіті варто пронумерувати. 
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Набір тексту звіту здійснюється шрифтом 
Tіmes New Roman, розмір 14 пт. 
Рекомендується використання комп’ютерних 
можливостей для акцентування уваги на 
визначеннях, термінах, важливих 
особливостях, застосування різного 
накреслення шрифту (курсив, напівжирний, 
напівжирний курсив, розрядка та ін.). 

Усі перераховані матеріали звітності 
повинні бути поміщені в окрему папку-
швидкозшивач із вказівкою на титульному 
аркуші реквізитів відповідно до Додатка 5 
даної програми. 

Після складання звіту його варто 
показати керівникові бази практики,який 
може зробити до нього свої зауваження й 
пропозиції. 

Після перевірки звіту керівник практики 
від університету повідомляє день захисту. 
Захист проводиться на засіданні комісії, у 
яку в обов’язковому порядку входить 
керівник практики від університету. 

Звіт про практику і щоденник практики 
підписуються керівником від бази практики 
й засвідчуються печаткою даної організації. 
Щоденник, звіт і характеристика після 
реєстрації в деканаті факультету 
передаються на випускаючу кафедру, де їх 
перевіряє керівник практики від 
університету, що робить допуск магістранта 
до захисту переддипломної практики. 

Диференційований залік з виробничої 
(безвідривної від навчання) практики 
визначається на основі результатів захисту 
даного звіту перед комісією, призначеної 
деканатом. Терміни проведення 
диференційованого заліку визначаються 
кафедрою. До складу комісії входять 
викладач, відповідальний за організацію 
практики з кафедри, керівники практики від 
кафедри, завідувач кафедри. Оцінка з 
практики заноситься в екзаменаційну 
відомість, прирівнюється до оцінок з 
теоретичного навчання й ураховується при 
підведенні підсумків загальної успішності 
магістрантів. 

Магістрант, який з певних причин, не 
виконав програму виробничої (безвідривної 
від навчання ) практики отримує 
направлення для її повторного проходження. 

Магістрант, який з певних причин не 
пройшов практику або отримав незадовільну 
оцінку при здачі заліку, відраховується з 
університету. 

Практика завершується підсумковою 
конференцією, в ході якої студенти звітують 
про свою роботу під час практики, дають 
узагальнений аналіз її результатів, 
обмінюються досвідом у формі презентації 
перебігу практики, обговорюють причини 
труднощів та висловлюють пропозиції щодо 
покращення практичної підготовки студентів 
до майбутньої професійної діяльності. 

Підсумки практики підводять і 
обговорюються на засіданні кафедри, 
розглядаються на Раді педагогічного 
факультету НУБіП України. 

В розділі «Оцінювання результатів» 
розроблені методичні рекомендації щодо 
оцінювання результатів проходження 
практики з урахуванням результатів 
спостереження за діяльністю магістранта на 
основі: 

- визначення якості виконання кожного 
завдання; 

- аналізу професійних рис практиканта 
(дисциплінованість, уміння організувати 
власний робочий час, ініціативність, творче 
ставлення до справи та інші), його готовності 
надати допомогу викладачам навчального 
закладу, обслуговуючому персоналу, 
колегам-практикантам; 

- рекомендацій, висловлених 
методистами, адміністрацією, працівниками 
бази практики; 

- аналізу змісту та якості звітної 
документації магістранта; 

- самооцінки магістранта рівня своєї 
підготовленості до самостійної практичної 
діяльності та якості виконаної роботи. 

За кожен вид практики магістрантам 
виставляється диференційована оцінка. 

При захисті матеріалів про проходження 
практики оцінюються такі вміння студента: 

- логічно й аргументовано викладати 
зміст виконаного дослідження; 

- оперувати професійною 
термінологією; 

- аналізувати зміст науково-теоретичної 
літератури, періодичних джерел; 

- аналізувати поточні процеси і явища, 
що мають місце на базі дослідження;· 
використовувати і систематизувати знання з 
фахових дисциплін. 

Магістрант отримує оцінку “відмінно”, 
якщо його відповідь повна, розуміння 
матеріалу глибоке, основні вміння 
сформовані та засвоєні; виклад логічний, 
доказовий; висновки й узагальнення точні й 
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пов’язані з явищами навколишнього життя; 
відгук про проходження студентом практики 
позитивний; матеріали про проходження 
практики оформлені за встановленими 
вимогами. 

Магістрант отримує оцінку “добре”, якщо 
його відповідь задовольняє зазначеним 
вимогам, але виклад недостатньою мірою 
систематизований, окремі вміння недостатньо 
сформовані, у визначенні понять та 
узагальненнях наявні окремі неточності, які 
легко виправляються за допомогою відповідей 
на додаткові запитання викладача; відгук про 
проходження практики позитивний; наявні 
незначні зауваження щодо змісту і 
оформлення матеріалів про проходження 
практики. 

Магістрант отримує оцінку 
“задовільно”, якщо його відповідь свідчить 
про розуміння ним основних питань 
програми практики, проте спостерігаються 
певні прогалини у знаннях; визначення 
понять нечіткі, неточні, вміння сформовані 
недостатньою мірою, висновки й 
узагальнення аргументовані недостатньою 
мірою, у них наявні помилки; знання 

практиканта фрагментарні, неповні; 
спостерігається невміння працювати з 
документами; відгук про проходження 
практики позитивний; недбало оформлено 
матеріали про проходження практики. 

Магістрант отримує оцінку 
“незадовільно”, якщо відгук про 
проходження ним практики негативний; на 
запитання членів комісії студент не дає 
правильних відповідей; програма фахової 
практики виконана не в повному обсязі, звіт 
відсутній. 

За несвоєчасне подання звітності (2-3 
дні після закінчення практики), оцінка може 
бути знижена. 

Загальна оцінка з практики визначається 
за кількістю набраних балів.  

Висновок. Виробнича (безвідривна від 
навчання) практика – частина навчального 
процесу під час якої студенти набувають 
реальної обізнаності щодо втілення тих 
знань, які вони одержали протягом вивчення 
дисциплін, тому вона є невід’ємною і 
важливою складовою частиною процесу 
підготовки спеціалістів – управлінців у 
вищому навчальному закладі. 
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АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ 
КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 
Встаття присвячена аналізу теоретичних підходів щодо психологічного змісту конфліктів в 

організаціях. Розглянуто специфіку виробничих конфліктів, виділено їх основні причини, типи 
конфліктів в організаційній системі, можливі конструктивні та деструктивні функції конфліктів у 
виробничій сфері. 

Ключові слова: конфлікт, конфлікти в організації, виробничий конфлікт, трудовий конфлікт. 
Статья посвящена анализу теоретических подходов психологического содержания конфликтов в 

организациях. Рассмотрена специфика производственных конфликтов, выделены их основные причины, 
типы конфликтов в организационной системе, возможные конструктивные и деструктивные функции 
конфликтов в производственной сфере. 

Ключевые слова: конфликт, конфликты в организации, производственный конфликт, трудовой 
конфликт. 

Постановка проблеми. Для ефективної 
управлінської діяльності дуже важливим є 
гармонійне функціонування організаційних 
систем. Конфлікти, що виникають всередині 
підприємств, є досить негативним явищем. 
Але конфлікт - це невід'ємний елемент 
людської діяльності та існування. Він може 
проявлятися в різних формах і мати різні 
наслідки. Повна відсутність конфлікту 
усередині підприємств - умова не тільки 
неможлива, але і небажана. Конфлікт - це не 
завжди погано чи добре, це певний показник 
розвитку організації. Позитивна роль 
конфлікту полягає у його діагностуючій 
сутності, він допомагає виявити "вузькі 
місця", "проблемні зони", "наболілі 
питання", оцінити процеси організації й 
ефективності праці тощо. Керівник повинен 
вміти управляти конфліктами та 
використовувати їх в інтересах фірми. 
Ігнорування конфліктів може призвести до 
руйнування нормального виробничого 
процесу і колективу.  

Мета статті полягає в аналізі 
теоретичних підходів щодо психологічного 
змісту конфліктів в організаціях. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Соціально-психологічну 
природу явища «конфлікт», феномен 
конфліктних ситуацій досліджували такі 
вчені як: М. І. Пірен, А. А. Бодальов, 
В. І. Андрєєв, А. Я. Анцупов, Б. І. Хасан та 
ін. Вивченню конфліктів у професійній сфері 
присвячені дослідження і розробки як 
вітчизняних вчених (О. Н. Грішина, 
А. І. Донцов, С. І. Єріна, А. А. Єршов, 
А. Г. Ковальов, А. Г. Здравомислов), так і 

зарубіжних авторів (Дж. Бартон, К. Боулдінг, 
Р. Мертон, Л. Козер та ін.). 

У більшості визначень конфлікт носить 
соціологічний характер. Автори виділяють 
різні необхідні ознаки соціального 
конфлікту, представленого різноманітними 
формами протиборства між індивідуумами і 
соціальними спільнотами, спрямованими на 
досягнення певних інтересів, цілей. Основою 
в даних конфліктних ситуаціях може 
служити суб'єкт-об'єктне спілкування. 

Так, А. А. Єршов визначає «конфлікт» як 
дію протилежних, несумісних в даній ситуації 
мотивів, інтересів, типів поведінки [5]. 

Американський теоретик Л. Козер 
сформулював визначення «конфлікту» як 
боротьбу за цінності та домагання на певний 
статус, владу і ресурси, в якій метою 
противника є нейтралізація, нанесення 
збитку або усунення суперника [9]. 

Д. П. Кайдалов і Є. І. Суіменко називають 
конфліктом зіткнення інтересів, поглядів, 
установок, прагнень особистості [6]. 

А. Г. Здравомислов трактує конфлікт як 
найважливішу сторону взаємодії людей у 
суспільстві, свого роду клітинку соціального 
буття. Це форма відносин між потенційними 
або актуальними суб'єктами соціальної дії, 
мотивація яких обумовлена протидіючими 
цінностями та нормами, інтересами та 
потребами [10] 

Прихильники інших теорій вважають 
конфлікт природною умовою існування 
взаємодіючих людей, інструментом розвитку 
організації, будь-якої спільноти. У даному 
підході конфлікт будується на суб'єкт-
суб'єктному спілкуванні. 
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Так, Н. В. Грішина розглядає 
«конфлікт» як усвідомлену перешкоду в 
досягненні цілей спільної діяльності, як 
реакцію на ґрунті несумісності характерів, 
відмінності культурних основ і потреб [3]. 

К. К. Платонов і В. Г. Казаков визначають 
«конфлікт» як усвідомлене протиріччя між 
особистостями, що спілкуються, яке 
супроводжується спробами його вирішення на 
тлі емоційних відносин [12]. 

А. Г. Ковальов вважає, що конфлікт - це 
явище міжособистісних і групових відносин, 
це прояв протиборства, активного зіткнення 
оцінок, принципів, думок, характерів, 
еталонів поведінки. Конфлікт являє собою 
деструкцію цих відносин на емоційному, 
когнітивному або поведінковому рівнях. З 
точки зору психічного стану протиборчих 
сторін, конфлікт виступає одночасно і як 
захисна реакція, і як відповідна емоційно 
забарвлена реакція [8]. 

У психологічній енциклопедії 
зазначено, що конфлікт - це зіткнення 
протилежно спрямованих, несумісних одна з 
одною тенденцій у свідомості окремо 
взятого індивіда, в міжособистісних 
взаємодіях або міжособистісних стосунках 
індивідів чи груп людей, пов'язане з 
гострими негативними переживаннями. 
Таким чином, конфлікт (від латинського 
conflictus - протиріччя) - закономірне явище 
в ситуації міжособистісної взаємодії [15]. 

Аналіз наявних визначень дає 
можливість виділити в природі конфлікту 
наступні атрибутивні ознаки: наявність 
протиріччя, несумісність в цілях, інтересах, 
мотивах; усвідомлення наявності 
протиріччя; активність, боротьба, 
спрямована на подолання цього 
протиріччя; різні емоційні афекти (образа, 
гнів, презирство, обурення, страх). 

Конфлікти в організаціях мають свою 
специфіку, яка пов'язана з тим видом 
діяльності, яким займається дана організація. 
Значна частина конфліктів це так звані 
"ділові конфлікти". Найбільш типовими 
причинами ділових конфліктів є: 
несумісність цілей (коли досягнення цілей 
одним працівником заважає досягненню 
цілей іншого); недоліки планування; 
незбалансованість робочих місць; 
недосконалі зв'язки між робочими місцями 

— технологічними, інформаційними, 
ієрархічними; занадто багато безпосередньо 
підлеглих у керівника; ініціатива повністю 
передана в руки підлеглих; "хибні круги 
управління" (ніхто ні за що не відповідає, всі 
в однаковій мірі безвідповідальні і 
безвладні); брак ресурсів та ін. [1]. 

Крім конфліктів, які виникають 
внаслідок недоліків організації роботи, 
планування і т. д., є конфлікти пов'язані з 
міжособистісними стосунками. Це 
конфлікти, що зв'язані з соціально-
психологічною системою відносин. Вони 
можуть не мати відношення до виробничої 
сфери. Але оскільки цей конфлікт виникає в 
рамках організації, то він впливає і на ділові 
стосунки. 

В будь-якій організації виникають 
неформальні відносини — людина не може 
обмежитись тільки діловими контактами, 
адже на роботі проходить більша частина 
повсякденного життя. При досить 
довготривалій взаємодії людей в організації 
їх неформальні контакти стають 
стабільними. З часом виділяються 
"неформальні групи". Характер, розмір, 
структура неформальних груп різні. 

Керівник повинен приймати до уваги і 
неформальні групи, норми і цінності, які в 
цих групах сформувались. Слід відмітити, 
що неформальна група мас велику силу 
впливу на своїх членів. Людина в організації 
зазнає управлінського впливу двох видів — з 
боку безпосереднього керівника і з боку 
неформальної групи. Якщо керівнику 
вдається спрямувати вплив групи на 
окремого працівника у потрібному руслі, то 
група стає його союзником. Якщо ж група 
чекає від свого учасника однієї поведінки, а 
керівник іншої — то, як правило, виникає 
конфлікт. Суб'єктами конфлікту в даному 
випадку виступають — керівник, з одного 
боку, а група — з іншого боку. 

Аналіз літературних джерел з 
конфліктології та менеджменту свідчить про 
те, що загальної класифікації причин 
виникнення організаційних конфліктів не 
існує. На підставі здійсненого огляду 
літератури згруповано погляди науковців 
щодо основних причин конфліктів [3, 11, 14]. 
Див. рис.1. 
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Рис.1. Класифікація причин виробничих конфліктів 
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сприяння розвитку, самоствердженню 
особистості, формуванню активної позиції, 
зняття синдрому покірності в підлеглих; 
поліпшення якості як індивідуальної, так і 
колективної діяльності; згуртування 
колективу; стимул до змін, розвитку, 
інновацій; еволюція міжособистісних 
стосунків. 

Важливим є питання типології 
конфліктів в організаціях. Для класифікації 
конфліктів вибирають різні параметри: за 
характером протиріччя, яке лежить в основі 
конфліктів, виділяють конфлікти 
антагоністичні і неантагоністичні, внутрішні 
і зовнішні; за формою прояву — приховані і 
явні, згладжені і гострі; за сферою, в якій 
виникають конфлікти — у сфері ділових 
відносин, у сфері неофіційних 
міжособистісних стосунків; за тим, хто 
приймає участь у конфлікті, — конфлікт між 
окремими членами колективу, між групою і 
тим, хто не є членом групи, між керівником і 
підлеглими; за змістом конфліктів — 
розходження оцінок і думок, взаємна 
антипатія, ображене самолюбство, заздрість, 
ревність [1]. 

Конфлікти можуть класифікуватись в 
залежності від часу дії — затяжні і 
короткочасні. За масштабами дії — 
загальнонаціональні, регіональні, локальні. У 
межах функціонального аналізу класифікація 
конфліктів будується за принципом їх 
доцільності — недоцільності: закономірні, 
неминучі, вимушені, необхідні, 
функціонально невиправдані. З точки зору 
цілей, які відстоюють протидіючі сторони 
конфлікту розподіляються на особисті, 
групові, суспільні. 

Різняться конфлікти і за функціями, які 
вони виконують. Нині загальновизнано те, 
що конфлікти виконують не лише негативні 
функції, але і позитивні. До найважливіших 
негативних функцій конфлікту в організації 
сьогодні конфліктологи відносять: 
погіршення соціального клімату, зниження 
продуктивності праці, звільнення частини 
працівників в цілях вирішення конфлікту; 
неадекватне сприйняття і нерозуміння 
конфліктуючими сторонами один одного; 
зменшення співпраці між конфліктуючими 
сторонами в ході конфлікту і після нього; 
дух конфронтації, що примушує людей 
прагнути перемоги за будь-яку ціну; 

матеріальні і емоційні втрати на вирішення 
конфлікту.  

Головними позитивними функціями 
конфлікту є наступні: конфлікт примушує 
організацію змінюватись і розвиватись, 
відкриває дорогу інноваціям, здатним її 
удосконалити; він відіграє інформаційну і 
об'єднуючу роль, оскільки в ході конфлікту 
його учасники краще взнають один одного; 
конфлікт сприяє структуризації соціальних 
груп, створенню організацій, об'єднанню 
колективів однодумців; він знімає "синдром 
покірності", стимулює активність людей; він 
стимулює розвиток особистості, зростання у 
людей відчуття відповідальності, 
усвідомлення ними своєї значущості; в 
критичних ситуаціях, що виникають в ході 
конфлікту, виявляються непомітні до цього 
риси людей, створюються умови для оцінки 
людей за їх моральними якостями — 
стійкості, мужності і т. д., необхідні для 
висунення і формування лідерів; розв'язання 
конфлікту знімає приховану напруженість і 
дає їй вихід; конфлікт виконує діагностичну 
функцію. 

Конфлікт може виконувати матеріальну 
і духовну функцію: матеріальна функція — 
це втрати і надбання матеріальних цінностей 
в процесі конфлікту, а духовна — конфлікти 
можуть грати роль стимулятора змін в 
духовній сфері; сигнальна функція — 
конфлікт показує певний стан організації; 
інформаційну — близька до попередньої, але 
більш широка. В конфліктах виявляються 
інтереси учасників конфліктів; функція 
диференціації — під впливом конфлікту 
відбувається процес соціальної 
диференціації; динамічну функцію — в 
суспільстві відбуваються зміни під впливом 
конфліктів; демаскуючу і маскуючу функції 
— з одного боку, конфлікти виявляються, а 
значить можуть контролюватися, а з іншого 
боку — одні конфлікти можуть приховувати 
інші; функції розподілу і об'єднання — 
конфлікт розділяє людей з різними 
поглядами на групи, разом з тим об'єднує 
навколо певних точок зору; функцію 
інтеграції і дезінтеграції — конфлікт 
об'єднує людей із спільними інтересами, а з 
протилежними — роз'єднує; прогресивну і 
регресивну функцію — в даному випадку 
конфлікт оцінюється з точки зору розвитку 
організації і т. д. [1].  
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Внутрішньоорганізаційні конфлікти 
розділяють на трудові і виробничі (залежно 
від того, яких відносин вони стосуються [15]. 
Трудовий конфлікт - це зіткнення інтересів 
роботодавця і працівника (з приводу 
застосування чинного законодавства про 
працю, встановлення нових або зміни 
існуючих умов праці тощо). Виробничий 

конфлікт - це приховане або відкрите 
зіткнення індивідуальних і / або групових 
інтересів у сфері ділових і професійних 
відносин, що складаються в процесі спільної 
виробничої діяльності. Виробничі конфлікти 
існують на всіх рівнях. Можна виділити 
наступні типи виробничих конфліктів [9]. 
Див.рис.2. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Рис. 2. Типи виробничих конфліктів 
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Висновок. Таким чином, конфлікти в 

організаціях або внутрішньоорганізаційні 
конфлікти розділяють на трудові і виробничі 
(залежно від того, яких відносин вони 
стосуються. Трудовий конфлікт - це 
зіткнення інтересів роботодавця і працівника 
(з приводу застосування чинного 

законодавства про працю, встановлення 
нових або зміни існуючих умов праці тощо). 
Виробничий конфлікт - це приховане або 
відкрите зіткнення індивідуальних і / або 
групових інтересів у сфері ділових і 
професійних відносин, що складаються в 
процесі спільної виробничої діяльності. 
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Arzumanyan K., graduate student Department 
ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES TO CONFLICT PSYCHOLOGICAL 

MEANING IN ORGANIZATIONS 
The article is devoted to theoretical analysis of psychological content of conflicts in organizations. Were 

generalized results of the study of literature as a short analytical review; the synthesis and analysis of the 
literature in order to clarify the essence of the concept of "conflict", the conflict in the manufacturing sector, and 
from the `author determines differences in its interpretation of the scientists in terms of sociological and 
psychological approaches considered types of conflicts in the organizational system, based on the theoretical 
analysis of psychological sources were summarized and highlighted the main causes of industrial conflicts; 
based on an analytical review of the nature of conflict has been assumed common attribute features of this 
phenomenon, possible constructive and destructive functions of conflict in the manufacturing sector. 

Keywords: conflict, conflicts in the organization, industrial conflict, labor dispute. 
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Асоцький В. В.,  науковий співробітник відділу організації 
та координації науково-дослідної діяльності навчальних 
закладів НМЦ навчальних закладів МНС України (м. Харків) 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЧАЛЬНИКІВ КАРАУЛІВ 
ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 
Стаття присвячена аналізу специфіки професійної діяльності фахівців оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту. В даній статті зроблено акцент на професійній діяльності начальників 
караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Зокрема, зазначені основні професійні 
завдання, виділені та проаналізовані особливості професійної діяльності начальника караулу ОРС ЦЗ. 
Зауважено що умови професійної діяльності мають безліч стресогених чинників, які зовсім по-різному 
впливають на психіку особистості фахівця ДСНС України.  

Ключові слова: професійна діяльність, стресогенні фактори, фахівець ДСНС України. 
Статья посвящена анализу специфики профессиональной деятельности специалистов оперативно-

спасательной службы гражданской защиты. В данной статье сделан акцент на профессиональной деятельности 
начальников караулов оперативно-спасательной службы гражданской защиты. В частности, указаны основные 
профессиональные задачи, выделены и проанализированы особенности профессиональной деятельности начальника 
караула ОСС ГЗ. Замечено что условия профессиональной деятельности имеют множество стресогеных 
факторов, которые совершенно по-разному влияют на психику личности специалиста ГСЧС Украины. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, стрессогенные факторы, специалист ГСЧС Украины.  
Постановка проблеми. Професійна 

діяльність начальників караулів оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту 
(ОРС ЦЗ) є однією зі специфічних форм 
людської діяльності. З психологічної точки 
зору, вона поєднує в собі аспекти навчання 
(заняття за програмою професійної 
підготовки), праці (різні види господарських 
робіт), спорту і проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт з 
порятунку людей, гасіння пожеж, ліквідації 
аварій на промислових підприємствах, в 
інших надзвичайних ситуаціях. Зазначимо, 
що професійні обов’язки та завдання, які 
виконує начальник караулу ОРС ЦЗ 
протікають в складних умовах надзвичайної 
ситуації. Практично кожного дня він та його 
підрозділи стикаються з ситуаціями, які 
загрожують життю та благополуччю не 
лише населення, а й власному життю, життю 
колег. На їх очах дуже часто гинуть діти, 
дорослі люди, трапляються різноманітні 
кризові ситуації. Хотілося звернути увагу, 
ще на одну особливість професійної 
діяльності начальника караулу ОРС ЦЗ – це 
надзвичайна відповідальність за результати 
особистих дій у процесі вирішення складних 
задач оперативного чергування, що 
створюють певний емоційний фон, 
напруженість, вимагають високої свідомості 
і почуття відповідальності. 

Особливу роль в ефективності 
професійної діяльності начальників караулів 
ОРС ЦЗ відіграє зниження впливів 
негативних факторів на психіку підлеглих: 
страху; паніки; прийняття помилкових 
рішень; проявів недисциплінованості і т.п. 
Як бачимо, умови професійної діяльності 

мають безліч стресогених чинників, які 
зовсім по-різному впливають на психіку 
особистості фахівця Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (ДСНС 
України). 

Професійна діяльність начальника 
караулу оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту передбачає наявність 
певних професійно важливих якостей, знань 
і умінь при діях у надзвичайних ситуаціях.  

Сьогодні, проведені певні психологічні 
дослідження, присвячені окремим аспектам 
діяльності фахівців екстремального профілю, 
але вивчення професійно-важливих якостей 
начальників караулів ОРС ЦЗ практично 
відсутнє. Тому в даній публікації 
проаналізуємо специфічні особливості 
професійної діяльності начальників караулів 
ОРС ЦЗ. Завдяки такому аналізу зможемо 
виділити та дослідити професійно-важливі 
якості, якими повинен володіти начальник 
караулу оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту  

Метою даної публікації є розгляд та 
психологічний аналіз особливостей 
професійної діяльності начальників караулів 
ОРС ЦЗ. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблема вивчення професійної 
діяльності фахівців пожежно- та аварійно-
рятувальних підрозділів МНС фактично 
стала розроблятися лише з кінця 90-х років 
ХХ століття.  

Суттєве значення для вивчення проблеми 
взаємозв’язку професійної діяльності та 
особистості працівника МНС мали наукові 
розробки таких вчених: вивчення 
психофізіологічних особливостей пожежного-
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рятувальника (В.І. Медвєдєв, 1993; 
М.І. Мар’їн, С.І. Ловчан, 1998; В.П. Бут, 2008 
та ін.); аналіз умов праці фахівців основних 
спеціальностей в межах МНС (М.І. Мар’їн, 
2001; А.Г. Снісаренко, 2011; І.О. Поляков, 2012 
та ін.); вивчення соціально-психологічних 
детермінант ефективності, успішності та 
надійності професійної діяльності 
(А.П. Самонов, 2001; Д.В. Лєбєдєв, 2008; 
Ю.О. Приходько, 2010 та ін.). 

А також суттєве значення для 
дослідження мали законодавчі та 
нормативно-правові документи, що 
регламентують діяльність органів та 
підрозділів МНС України. 

Виклад основного матеріалу. 
Діяльність ОРС ЦЗ чітко регламентується 
законодавчими та нормативно-правовими 
актами. Відповідно до законодавчих та 
нормативно-правових актів ОРС ЦЗ є 
спеціальним воєнізованим формуванням, на 
яке покладається захист населення і 
територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного, природного і військового 
характеру, участь у заходах територіальної 
оборони, а також міжнародних рятувальних 
та інших гуманітарних операціях. 

Основними функціями ОРС ЦЗ є: 
організація захисту населення і територій від 
НС, надання невідкладної психологічної, 
медичної та іншої допомоги потерпілим; 
проведення невідкладних робіт із ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій та 
організація життєзабезпечення 
постраждалого населення; забезпечення 
постійної готовності сил і засобів цивільного 
захисту до запобігання НС та ліквідації їх 
наслідків [4]. 

Посада начальника караулу ОРС ЦЗ є 
характерною для оперативної діяльності, 
оскільки він очолює протягом чергової зміни 
основну тактичну одиницю в ОРС ЦЗ – 
караульну службу. Його діяльність – 
специфічна за своєю структурою, цілями, 
мотивами, засобами і прийомами, 
зовнішніми і внутрішніми умовами 
протікання.  

Фахівець зазначеного профілю в межах 
ДСНС України виконує такі основні 
завдання: 

- здійснює керівництво діяльністю 
підрозділу;  

- забезпечує підтримання постійної 
оперативної готовності караулу до дій за 
призначенням та дотримання розпорядку 
дня;  

- оцінює оперативну обстановку до 
прибуття старшого начальника, визначає 
головний напрям дій особового складу 
караулу;  

- керує особовим складом караулу на 
всіх етапах дій щодо ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій;  

- у межах службової підготовки 
організовує та проводить заняття з особовим 
складом щодо роботи в апаратах захисту, з 
технічними засобами зв’язку, реєстрації 
інформації тощо;  

- контролює дотримання особовим 
складом караулу правил безпеки праці в 
аварійних ситуаціях, на заняттях, навчаннях 
тощо;  

- у разі відсутності старшого 
начальника виконує його функції під час 
ліквідації надзвичайних ситуацій;  

- здійснює заходи щодо взаємодії з 
аварійними службами та службами 
життєзабезпечення;  

- забезпечує надання першої медичної 
допомоги потерпілим на пожежах;  

- забезпечує аналіз аварійного 
становища на закріплених об’єктах, стану 
роботи із запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій;  

- розробляє та впроваджує заходи щодо 
посилення несення служби залежно від 
обставин, що склалися;  

- контролює якісне несення служби 
вартовими, дозорними та особами 
внутрішнього наряду чергової караулу; 

-  забезпечує підтримання порядку у 
службових приміщеннях, носіння 
встановленого форменого одягу підлеглими;  

- забезпечує утримання та належну 
експлуатацію спеціальної техніки, 
обладнання, засобів зв’язку і сигналізації, їх 
облік, ремонт та випробування; 

- контролює дотримання працівниками 
вимог керівних документів з питань 
службової діяльності;  

- сприяє підвищенню кваліфікації 
особового складу;  

- складає індивідуальні плани, плани-
конспекти, інші навчально-методичні 
документи;  

- забезпечує правильну експлуатацію 
службових та побутових приміщень 
підрозділу, дотримується інструктивних 
вимог щодо роботи з документацією, 
збереження документів [2]. 

Серед описаних завдань начальників 
караулів ОРС ЦЗ, А.Г. Снісаренком доцільно 
виділяються управлінські особливості 
даного виду діяльності: 

1. Автономність розміщення частин і 
підрозділів. Це вимагає від фахівців 
самостійності, ініціативи, самокритичності в 
оцінці своїх рішень, активності в службовій і 
суспільній роботі, високих організаторських 
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якостей і компетентності у комунікативній 
діяльності. 

2. Тривалість і тіснота взаємодії з 
підлеглими на спільних чергуваннях, що 
визначає вміння фахівця переборювати 
психологічні бар’єри при спілкуванні, 
знімати зайве напруження і формувати 
позитивний соціально-психологічний 
настрій у колективі. 

3. Велика самостійність у проведенні 
заходів (культурних, масових, спортивних і 
господарських), яка потребує від фахівців 
широкої ерудиції, культури, вміння 
зацікавити людей, грамотно та ясно 
сформулювати свою думку і говорити 
експромтом, без попередньої підготовки.  

4. Колективний характер праці. Всі 
номери оперативного розрахунку на 
пожежних та аварійно-рятувальних 
автомобілях працюють згідно з табелем 
обов’язків, тобто їх праця є колективною. 
Помилка одного з номерів розрахунку 
призводить до невиконання оперативного 
завдання цілим підрозділом. Це накладає 
велику відповідальність на фахівців. 

5. Надзвичайна відповідальність за 
результати особистих дій у процесі 
вирішення складних задач оперативного 
чергування, що створюють певний 
емоційний фон, напруженість, вимагають 
високої свідомості і почуття 
відповідальності. Особливе значення має 
оптимальна організація спілкування у 
процесі чергування, в однорідних умовах, 
обмежених і одночасно надмірних 
міжособистісних контактах. 

6. Динамічність у змінах умов 
оперативно-тактичної роботи, яка зумовлена 
різкою і раптовою зміною обстановки при 
виникненні й розвитку надзвичайної 
ситуації, постійними переходами від 
оперативного чергування до 
безпосереднього ведення оперативно-
тактичних дій. Ця обставина вимагає від 
фахівця рішучості та хоробрості, уміння 
оволодіти ситуацією, внести чіткість і 
порядок в організацію, не допустити паніки і 
дезорганізації. 

7. Не всі підлеглі в умовах 
екстремальної ситуації розуміють сенс подій, 
які відбуваються, тому що отримують лише 
ту інформацію, яка потрібна для виконання 
їх обов’язків. Для ефективного виконання 
функцій управління в цих умовах велике 
значення мають: вміння говорити логічно, 
точно, не допускати двозначного тлумачення 
отриманих розпоряджень, а також вміння 
тоном, емоційним наповненням команди або 
розпорядження вселяти впевненість в 
успішному виконанні задач підлеглими [4]. 

Таким чином, професійна діяльність 
начальників караулів ОРС ЦЗ є складним 
процесом, що відбиває основні властивості 
загального феномена діяльності, зокрема 
цілеспрямованість, предметність, 
перетворюючий і усвідомлений характер, 
детермінованість умовами служби. Вона, в 
широкому розумінні, є формою суспільної 
діяльності і має соціально-політичний 
характер. За допомогою цієї діяльності 
здійснюється протипожежний захист 
об’єктів, цивільний захист населення та 
територій від надзвичайних ситуацій, 
надання допомоги людям. У цілому її зміст 
визначається трьома складовими: запобігти, 
врятувати, допомогти. 

У більш вузькому розумінні діяльність 
начальників караулів ОРС ЦЗ – це процес 
виконання фахівцями завдань служби, робота з 
пожежною та аварійно-рятувальною технікою, 
пожежно-технічним та аварійно-рятувальним 
обладнанням, несення оперативного 
чергування, ведення безпосередніх 
оперативних дій з ліквідації НС та їх наслідків, 
евакуація в безпечну зону та забезпечення 
першочергових потреб потерпілого населення, 
проведення рятувальних робіт на водних та 
гірських об’єктах, на об’єктах транспорту, 
робота в задимленому середовищі та в зоні дії 
високих температур, робота на висотах та 
від’ємних висотах. Дана діяльність 
характеризується специфікою взаємовідносин 
(суворістю субординації), необхідністю 
великого фізичного, морального та розумового 
напруження сил фахівців [2]. 

Результати дослідження, проведеного 
А.Г. Снісаренком у 2011 році, а також аналіз 
законодавчих та нормативно-правових актів 
дозволили встановити, що особливостями 
професійної діяльності начальників караулів 
ОРС ЦЗ є:  

- висока відповідальність як керівника 
за прийняті рішення, вчинки та дії 

- дефіцит часу й відсутність належної 
інформації, що потрібна для організації 
відповідних дій та прийняття відповідного 
рішення; 

- невизначеність завдання у зв’язку з 
незвичністю і складністю просторового 
орієнтування в незнайомій місцевості;  

- наявність несподіваних і раптово 
виникаючих перешкод, що ускладнюють 
виконання бойової задачі.  

- неперервність нервово-психічного 
напруження, що спричинено систематичною 
роботою в небезпечному середовищі (за 
високої температури, сильної концентрації 
диму, обмеженої видимості тощо); 

- постійна загроза для життя і здоров’я 
(можливі завалення палаючих конструкцій, 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 182 

вибухи пари і газів, отруєння шкідливими 
речовинами, що виділяються у процесі 
горіння);  

- негативні емоційні впливи та стресові 
розлади (винесення поранених і обпечених 
людей, смерть або каліцтво підлеглого, 
смерть або каліцтво дитини, урятувати яких 
не було можливим, стрибання людей з 
поверхів висотних будівель внаслідок паніки 
і т.п.); 

- значні фізичні навантаження, що 
виникають внаслідок високого темпу роботи 
з рятування людей і гасіння пожеж, 
розбирання конструкцій, перенесення 
пожежно-технічного обладнання на значні 
відстані;  

- труднощі, зумовлені необхідністю 
проведення робіт в обмеженому просторі (в 
тунелях, підземних галереях, газопровідних і 
кабельних комунікаціях), що ускладнює дії, 
порушує звичні способи просування, робочі 
пози (просування плазом, робота лежачи 
тощо)- неочікувані перешкоди, що 
ускладнюють виконання оперативної задачі;  

- дискомфортний стан через 
перебування в бойовому одязі та 
спорядженні [4]. 

- необхідність підтримувати 
інтенсивність і концентрацію уваги, щоб 
стежити за зміненням обстановки на пожежі, 
тримати в полі зору стан численних 
конструкцій, технологічних агрегатів і 
установок у процесі виконання бойової 
задачі на палаючому об’єкті. 

Під час виконання професійних завдань 
з ліквідації пожеж, природних чи 
техногенних надзвичайних ситуацій 
начальник караулу ОРС ЦЗ спільно зі своїми 
підлеглими піддається впливу різноманітних 
небезпечних і шкідливих факторів:  

1) фізичні фактори – являють собою 
небезпеку для здоров’я начальників караулів 
рухомі частини машин і механізмів, 
конструкції, що руйнуються, низькі й високі 
температури, підвищена запиленість, 
загазованість, вологість, високий рівень 
шуму й вібрацій, знижена освітленість, 
підвищений рівень іонізуючих 
випромінювань тощо. 

2) хімічні фактори – наявність у 
робочому середовищі токсичних, 
подразнюючих, канцерогенних, 
сенсибілізуючих і мутагенних речовин. 

3) біологічні фактори – наявність у 
робочому середовищі хвороботворних 
мікроорганізмів: бактерій, вірусів тощо. 

4) психофізіологічні фактори – 
наявність під час виконання завдань за 
призначенням понад нормативних фізичних і 
нервово-психічних перевантажень [4]. 

Хотілося б зазначити, що найбільш 
могутнім об’єктивним, екстремальним 
фактором у професійній діяльності 
начальника караулу ОРС ЦЗ є високе 
психоемоційне напруження, що виникає 
внаслідок: 

 загроз для власного життя і життя 
колег по службі; 

 моральної відповідальності за життя 
підлеглих та людей, яких рятують на 
пожежах (у надзвичайних ситуаціях); 

 недостатності інформації; 
 дефіциту часу на прийняття рішень і 

виконання необхідних дій; 
 відповідальності за виконання 

службової задачі; 
 виникнення несподіваних перешкод, 

що ускладнюють виконання службової 
задачі. 

Наявність зазначених стресогенних 
факторів створює великі труднощі в роботі 
не тільки начальників караулів ОРС ЦЗ, але 
й їх підлеглих, знижує їх фізичну і психічну 
працездатність [1]. До прибуття підрозділу 
оперативно-рятувальної служби цивільного 
захисту на місце трагедії відкривається 
гнітюча картина, викликана наслідками 
вибуху або пожежі: руйнування конструкцій 
будівлі, волання про допомогу потерпілих, 
стогони помираючих людей, обгорілі тіла 
загиблих... Все це, без сумніву, впливає на 
психічний стан працівників ОРС ЦЗ. 

Для начальника караулу ОРС ЦЗ 
характерною є робота в режимі очікування 
[1]. Навіть перебуваючи у стані 
оперативного спокою, начальник караулу 
зберігає готовність до екстрених дій.  

За даними А.П. Самонова [3], у деяких 
пожежних хвилювання, викликане 
очікуванням пожежі, супроводжується 
реакцією, яка може перевищувати реакцію, 
що виникає під час пожежі. 

Важливішою стресогенною дією, що 
викликає стан емоційної напруженості, володіє 
сигнал тривоги. Статистика свідчить, що 
щодобово у підрозділах ОРС ЦЗ лунає близько 
1,5 тис. сигналів тривоги; упродовж однієї 
години пожежні більше 100 разів виїжджають 
на пожежі й аварії [4]. Емоційний стрес, що 
виникає з отриманням сигналу на виїзд, 
тривалий час не зникає і після повернення з 
пожежі і може стати причиною появи у 
пожежних провалів у пам’яті, коли вони не в 
змозі описати послідовності своїх дій. 

Комплекс впливаючих несприятливих 
фізичних, хімічних і біологічних факторів 
навколишнього середовища в поєднанні з 
такими сильними психогенними 
подразниками як переживання загрози 
здоров’ю і життю, вигляд загиблих, 
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обгорілих і травмованих на пожежі людей, 
дефіцит інформації й часу на обдумування і 
прийняття адекватного рішення, висока 
відповідальність за виконання службової 
задачі, наявність несподіваних, раптово 
виникаючих перешкод тощо – здатні 
викликати не тільки у пожежних, але й їх 
керівників – начальників караулів ОРС ЦЗ 
сильний емоційний стрес.  

Одночасно з нервово-психічним 
напруженням працівники ОРС ЦЗ зазнають 
значних фізичних навантажень, викликаних 
високим темпом роботи при евакуації 
потерпілих і пов’язаних з розбиранням 
конструкцій і обладнання, прокладанням 
рукавних ліній, роботою з пожежно-
технічним обладнанням, евакуацією 
матеріальних цінностей тощо. 

Психоемоційне напруження начальника 
караулу ОРС ЦЗ, зумовлене характером 
екстремальної професійної діяльності, може 
викликати суб’єктивні фактори стресу (брак 
досвіду роботи на пожежах, психологічна 
непідготовленість, низька емоційна стійкість) і 
негативні фактори соціально-побутового 
характеру (низький рівень життя, невідповідність 
заробітної платні рівню небезпеки праці, 
недостатня соціальна захищеність як самого 
спеціаліста, так і членів його родини, 
невлаштованість з житлом тощо), які не сприяють 
реалізації основних життєвих потреб.  

Хотілося б зазначити, що 
психологічною особливістю праці 
начальника караулу ОРС ЦЗ є те, що він, 
разом зі своїми підлеглими, цілеспрямовано 

входить у ситуацію, яка несе в собі реальну 
екзистенціальну загрозу. Необхідною 
умовою такого навмисного включення в 
ситуацію пожежі й успішного виконання 
необхідних дій з ліквідації осередку пожежі є 
не тільки відмінна професійна підготовка, 
але й сформована у начальника караулу та 
кожного його підлеглого пожежного 
емоційна стійкість по відношенню до 
негативних факторів, тобто здатність 
нормально функціонувати в умовах 
надзвичайної (екстремальної) ситуації. 

Висновки. Професійна діяльність 
начальника караулу ОРС ЦЗ є найбільш 
небезпечною та працевитратною. Вона 
також специфічна за своєю структурою, 
цілями, мотивами, засобами і прийомами, 
зовнішніми і внутрішніми умовами 
протікання. Начальник караулу ОРС ЦЗ несе 
відповідальність за організацію аварійно-
рятувальних робіт і дій з гасіння пожеж та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
за безпеку персоналу, збереження технічних 
засобів; саме він приймає управлінські 
рішення щодо ефективності роботи 
підлеглих, ставить завдання, згуртовує 
колектив, підтримує його психологічну 
готовність.  

Фахівці ДСНС України під час гасіння 
пожеж і ліквідації наслідків аварій зазнають 
впливів значної кількості несприятливих 
факторів, різних за своєю природою, 
формами прояву, характером впливу. Не 
випадково професія пожежного входить у 
десятку найскладніших професій на Землі.  
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PECULIARITIES OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE COMMANDERS OF THE 

GUARD OF THE EMERGENCY-RESCUE SERVICE OF THE CIVIL DEFENSE 
The article deals with the analysis of the peculiarities of the professional activity of the specialists of the emergency-

rescue service of the civil defense. The special attention in the article is paid to the professional activity of the commanders 
of the guard of the emergency-rescue service of the civil defense. Particularly the article defines the main professional 
tasks, underlines and analyses the peculiarities of the professional activity of the commander of the guard of the 
emergency-rescue service of the civil defense. Dangerous factors that influence the commander of the guard and his 
subordinates during liquidation of the fire, emergency situations of natural or anthropogenic character are given in the 
article. The author indicates that the psychological specification of the work of the commander of the guard of the 
emergency-rescue service of the civil defense is that he and his subordinates purposefully meet the situation that carries a 
real existential danger. It is also indicated that the conditions of the professional activity has many stress factors that have 
different impact to the mentality of the specialist of the State Emergency Service of Ukraine. 

Key words: professional activity, stress factors, a specialist of the State Emergency Service of Ukraine. 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ 
ПО РОБОТІ З ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОСНОВА ЙОГО ПРОФЕСІОГРАМИ 

 
У статті розкриваються особливості моделі професійної діяльності фахівця по роботі з персоналом 

на прикладі професіограми. Професійні функції які фахівець має виконувати обумовлюють компоненти 
моделі фахівця по роботі з персоналом. Розробка моделі дозволяє підвищити ефективність практичної 
діяльності в напрямку роботи з персоналом, оптимізувати надання психологічної допомоги прикордонникам 
і членам їх сімей. На думку автора, професіограма надає можливість передбачити шляхи та засоби 
формування готовності до діяльності з надання психологічної допомоги прикордонникам. 

Ключові слова: модель фахівця, професіограма, офіцер по роботі з персоналом, готовність до діяльності. 
В статье раскрываются особенности модели профессиональной деятельности специалиста по 

работе с персоналом на примере профессиограммы. Профессиональные функции которые специалист 
должен выполнять обуславливают компоненты модели специалиста. Разработка модели позволяет 
повысить эффективность практической деятельности в направлении работы с персоналом, 
оптимизировать оказание психологической помощи пограничникам и членам их семей. По мнению 
автора, профессиограмма позволяет предсказать пути и средства, формирования готовности к 
деятельности по оказанию психологической помощи пограничникам. 

Ключевые слова: модель специалиста, профессиограмма, офицер по работе с персоналом, 
готовность к деятельности. 

Вступ. На сучасному етапі розвитку 
Державної прикордонної служби, формуванні 
відомства європейського зразка керівництво та 
суспільство висувають підвищені вимоги до 
якості підготовки фахівців, прикордонників, 
різного рівня, які не тільки повинні мати 
необхідні знання у своїй професійній сфері, але 
й бути готовими здобувати додаткову освіту, 
володіти педагогічними технологіями та 
навичками самостійної пізнавальної діяльності, 
мати широкий світогляд, здатність 
організовувати свою роботу, вміння 
створювати модель професійної діяльності, 
володіти вміннями комплексного застосування 
знань під час виконання службових обов’язків з 
перших днів самостійної професійної 
діяльності.  

Результати теоретичного аналізу 
проблеми. Розробкою моделі фахівця 
займалися В. Анісімов, Л. Виготський, 
Ю. Лаврик, В. Пантана, Н. Печенюк, В. Розов, 
Е. Смирнова, В. Сластьонін, Н. Тализіна, 
Л. Хіхловський, А. Ченцов, Г. Ягодін та ін.  

Питання моделювання професійної 
діяльності з метою розробки змісту і процесу 
підготовки фахівців розглядаються в працях 
Б.С. Дінамова, А.А. Киверялга, 
О.П. Мєщанінова, О.С. Пономарьова, 
А.Я. Савельєва, О.Е. Смірнової, Г.Л. Таукача, 
Д.В. Чернілевського, М.А. Якубовскі та інших. 

Так, О.В. Бернацька досліджує теоретичні 
основи моделювання педагогічних ситуацій у 
процесі навчання англійської мови, О.М. 
Борисова, Л.А. Карасьова - моделювання 
діяльності викладача вузу, О.С. Ткачова - 
методику розробки професійної діяльності в 
процесі навчання, Є.О. Лодатко - особливості 

моделювання в педагогіці в контексті розвитку 
інформаційних відносин. О.С. Пономарьов і 
С.О. Завєтний аналізують соціальну складову в 
моделюванні діяльності фахівця. Інші аспекти 
проблеми моделювання професійної діяльності 
спеціалістів висвітлюються в наукових працях 
А.А. Вербицького, Л.Г. Семушиної, 
А.Н. Дахіна, В.І. Загвязинського, 
В.В. Корнещук та інших [1]. 

У поняття “модель фахівця” різні вчені 
вкладають різний зміст. Більшість розробників 
цієї проблеми розуміють під моделлю фахівця 
описовий аналог, що відображає основні 
характеристики об’єкта, що вивчається, яким є 
узагальнений образ фахівця даного профілю, 
що не суперечить філософському визначенню 
моделювання.  

Опис того, до чого повинен бути 
придатний фахівець, до виконання яких 
функцій він повинен бути підготовлений, 
якими якостями він повинен володіти, і 
становить модель фахівця. 

Найбільш прийнятною є концепція, у якій 
в основу моделі фахівця покладена модель його 
діяльності (В. Анісімов, В. Пантіна, Е. 
Смирнова, Н. Тализіна, Н. Печенюк, Л. 
Хіхловський та ін.)  

При такому розумінні модель фахівця – це 
аналог його діяльності, виражений у 
репрезентативних характеристиках, що 
визначаються у дослідженні умов 
функціонування сукупності фахівців, що нас 
цікавлять.  

Моделі особистості фахівця 
Г. Суходольський підрозділяє на два підкласи – 
“професіографічні” і “персонологічні” [2, с.17-
18]. 
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Вибір базових властивостей у 
персонологічних моделях ведеться “від 
особистості” і ґрунтується на уявленні про 
багатофакторну структуру особистості. Для 
моделювання підготовки та професійної 
діяльності офіцера по роботі з персоналом, 
більш ефективними є професіографічні моделі 
особистості. 

Профессіографічний підхід до побудови 
моделі фахівця успішно використовується при 
створенні професіограм. 

Як еталонні моделі фахівця 
використовуються кваліфікаційні 
характеристики і професіограми. За 
визначенням А. Маркової: “Професіограма – це 
науково-обґрунтовані норми та вимоги професії 
до видів професійної діяльності та якостей 
особистості фахівця, які дозволяють йому 
ефективно виконувати вимоги професії, 
отримувати необхідний для суспільства 
продукт і разом з тим створювати умови для 
розвитку особистості самого працівника” [3].  

У структуру професіограми А. Маркова 
включає трудограму (опис праці в професії) і 
психограму (опис людини праці в професії). 
Трудограма характеризує фахівця як суб’єкта 
професійної діяльності, а психограма – як 
індивіда [3].  

Формування моделей фахівців може бути 
представлено на різних рівнях залежно від 
цілей і завдань. Можна виділити дві основні 
групи цілей при розробці моделей фахівців: 
отримання інформації та її переробка для 
впровадження в навчальний процес; 
використання фахівців в тій чи іншій сфері, 
розробка посадових інструкцій, паспортів 
спеціальностей тощо. Діяльність у багатьох 
розробках зводиться до наступних видів: 
виробничо-технологічна; організаційно-
управлінська; конструкторсько-технологічна; 
навчально-методична; навчально-виховна та ін. 

Метою статті є обгрунтування 
професіограми офіцера по роботі з персоналом 
на основі аналізу моделі його професійної 
діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Процес 
моделювання – це відтворення характеристик 
одного об’єкта на іншому, що обумовлено 
раніше визначеною метою та орієнтоване на 
практичне застосування результатів. Він 
враховує сутність явища, яке моделюється, а 
також поставлену мету. Вона, як відомо, 
визначає засоби та впливає на результат. 
Важливе значення має послідовність етапів 
моделювання [4]. 

Модель характеризують як спрощений 
аналіз об’єкта, функціонування якого подібне 
до функціонування реального об’єкта. Модель 
реального об’єкта використовують тоді, коли 
проведення експериментів на реальних об’єктах 

неможливе чи пов’язане з великими 
матеріальними витратами. Зауважимо, що в 
процесі моделювання іноді доводиться 
відкидати ряд параметрів, які потрібно 
враховувати на практиці [5, с. 114]. 

Моделювання створює можливість більш 
глибокого проникнення в сутність об’єкта 
дослідження. Суходольский Г.В. [6] дає 
наступне визначення поняттю моделювання: 
“моделювання – процес створення ієрархії 
моделей, у якій деяка реально існуюча система 
моделюється в різних аспектах і різними 
засобами”. 

Загальноприйнята класифікація моделей 
така: фізичні, що мають природу, подібну до 
оригіналу; математичні, що мають відмінну від 
прототипу фізичну природу; можуть мати 
математичний опис, що розкриває поведінку 
оригіналу; логіко-семіотичні, що 
конструюються за допомогою спеціальних 
знаків, символів і структурних схем. На думку 
Н.В. Кузьміної, процес створення моделі 
професійної діяльності можна поділити на три 
етапи. На першому етапі слід визначити об’єкт 
дослідження, накопичити достатні знання про 
нього, обґрунтувати необхідність застосування 
методу моделювання, обрати найбільш суттєві 
змінні й постулати. Результатом цього вивчення 
повинна бути побудова ідеалізованої якісної 
моделі явища або процесу, що досліджується. 
Другий етап – побудова кількісної (формальної) 
моделі досліджуваного об’єкта складається з 
виміру об’єкта, математичного аналізу 
результатів виміру і створення його 
математичної моделі. Результат моделювання 
може нас не влаштовувати, що виявиться на 
третьому етапі – змістовної інтерпретації. 
Процес моделювання може бути повторений 
заново з необхідною корекцією на перших двох 
етапах [7]. 

У цілому модель спеціаліста може 
включати такі компоненти: професіограму як 
опис психологічних норм і вимог до діяльності 
й особистості спеціаліста; професійно-посадові 
вимоги – опис конкретного змісту діяльності 
спеціаліста, що визначає послідовність дій у 
процесі вирішення професійних завдань в 
умовах конкретної посади. Професійно-
посадові вимоги містять перерахування 
мінімуму професійних умінь, якими повинен 
володіти спеціаліст для забезпечення 
необхідного рівня професійної діяльності; 
кваліфікаційний профіль – комбінація 
необхідних видів професійної діяльності і 
ступені їх кваліфікації, кваліфікаційні рівні для 
оплати [8]. 

Аналіз професійної діяльності фахівця 
являє собою цілеспрямований процес, в якому 
зазвичай виокремлюють три етапи: збір 
інформації про професійну діяльність; 
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опрацювання та узагальнення одержаної 
інформації, розробка професіограми; 
використання професіограми для вирішення 
практичних і (або) теоретичних завдань [9]. 

Процес створення професіограм базується 
на певних принципах, дотримання яких 
забезпечує наукову обґрунтованість результатів 
дослідження. Принципи професіографії 
сформулював К.К. Платонов. Основними з них 
є комплексність, цілеспрямованість, 
особистісний підхід, надійність (вимоги до 
емоційної стійкості особистості в умовах 
перешкод і шумів), диференціація, типізація, 
перспективність і реальність.  

Модель підготовки Л.В. Топчій трактує 
через розробку навчального плану, навчальних 
програм. Найбільший інтерес для нашого 
дослідження представляє сучасна модель 
фахівця з вищою освітою, яка складається з 
наступних складових: 

1. Опис усіх видів функціональних 
обов’язків фахівця. Ця складова розробляється 
на основі всебічного і глибокого аналізу 
конкретної професійної діяльності. 

2. Інформація випереджувального 
характеру, яка може знадобитися фахівцеві в 
найближчій перспективі. 

3. Гуманітарно-особистісна і світоглядна 
складова. 

Сукупність перелічених вище складових 
забезпечує здатність фахівця вирішувати 
реальні проблеми, виконувати професійні 
функції. Відомо, що до числа таких функцій 
прийнято відносити діагностичну, 
інформаційну, конструктивно-проектувальних, 
організаторську, комунікативну, прогностичну, 
дослідницьку та оціночну [10]. 

У роботі з персоналом (прикордонниками) 
до числа таких функцій відносять: 

- аналітико-гностичну (виявлення та 
облік прикордонників і їх сімей, що потребують 
різного виду і форми соціальної, психологічної, 
допомоги і підтримки, здійснення їх 
супроводу); 

- діагностичну (вивчення особливостей 
сім’ї, чи окремої особистості, встановлення 
причин виникнення у них труднощів); 

- організаторську (координація діяльності 
різних державних і недержавних організацій і 
установ, відомчих департаментів, відділів, 
служб по наданню соціально-психологічної 
допомоги персоналу та їх сім’ям); 

- прогностичну (програмування, 
прогнозування, проектування процесу розвитку 
конкретної особистості, мікросоціуму, 
діяльності різних інститутів, що брали участь у 
соціальному формуванні особистості); 

- попереджувально-профілактичну 
(передбачає і приводить у дію різні механізми 
попередження та подолання негативних явищ у 
колективі, групі, сім’ї, поведінці окремого 
індивіда); 

- соціально-психологічну і активаційну 
(соціально-психологічна реабілітація, 
психокорекція, соціотерапевтична допомога, 
спрямована на сприяння в активізації 
потенціалу власних можливостей окремої 
людини, сім’ї, осіб, які опинилися в складній 
життєвій ситуації); 

- комунікативну (сприяння включенню 
добровільних помічників, самого персоналу до 
психологічної допомоги, спільна праця і 
відпочинок, ділові та особистісні контакти); 

- охоронно-захисну і дієво-практичну 
(використовує арсенал правових норм для 
захисту прав та інтересів персоналу, сприяють у 
наданні необхідної допомоги молодим сім’ям, в 
тому числі при можливості, в поліпшенні їх 
побуту, житлових умов, сприяння в 
направленні до установ органів охорони 
здоров’я персоналу, членів сімей, які цього 
потребують); 

- соціоінтегратівну (об’єднує різні галузі 
знань для вирішення проблем); 

- евристичну (підвищення своєї 
кваліфікації та професійної майстерності).  

Зазначені функції обумовлюють 
компоненти (блоки) моделі фахівця по роботі з 
персоналом: 

Модель фахівця 
Компоненти 

Загально 
методологічний 

Конкретно-
методологічний Теоретичний Практичний Соціальний 

Наповнення кожного блоку стосовно фахівця 
по роботі з персоналом та членами їх сімей ми 
розглянемо на прикладі його професіограми. 

Професіограма (від лат. professio – 
спеціальність, заняття та від грец. gramma – 
запис) – це “комплексний, систематизований і 
всебічний опис об’єктивних характеристик 
професії і сукупності її вимог до індивідуально-
психологічних особливостей людини” [11, с.6]. 

Професіограма – це системний опис 
соціальних, психофізіологічних та інших 

вимог до носія певної професії і виділення, 
виходячи з цього, необхідних для даного 
виду діяльності особистісних та інших 
якостей, що складають основу 
професіоналізму, професійної придатності та 
готовності людей. 

На основі вищевикладеного нами була 
складена приблизна Професіограма офіцера 
по роботі з персоналом прикордонної 
служби та членами їх сімей, яку ми 
наводимо далі 
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Професіограма фахівця (офіцера) по роботі з персоналом (прикордонниками) та членами їх сімей 
Структурні 
компоненти 
професіограми 

Змістовна характеристика компонентів 

Професійно-
гуманістична 
спрямованість 
особистості  

1. Орієнтація на людину як найвищу цінність 
2. Переконаність у значущості професії офіцера по роботі з персоналом, усвідомлене і емоційне 
прийняття обраної професії 
3. Стійке прагнення до самовизначення і творчої активності в професійній діяльності. 

Професійні знання 1. Теорії соціальної роботи 
2. Методів і технологій соціальної роботи 
3. Педагогіки 
4. Психології 
5. Практичної психології та психодіагностики 
6. Медико-соціальних основ здоров’я 
7. Конфліктології 
8. Соціального права 
9. Економіки соціальних служб 
10. Менеджменту соціальної роботи 
11. Регіональної політики в галузі соціального захисту прикордонників та членів їх сімей 
12. Сутності та специфіки соціальної роботи з різними категоріями прикордонників 
13. Психологію сім’ї і засад соціальної роботи з сім’єю прикордонника 

Професійні вміння Когнітивні уміння 
Кваліфікований фахівець (офіцер) по роботі з персоналом повинен вміти: 
1. Здійснювати діагностику стану особистості і її проблеми 
2. Аналізувати проблеми особистості у взаємозв’язку з мікро-і макросоціальної середовищем 
3. Застосовувати на практиці свої професійні знання та розуміння проблеми 
4. Знаходити творче рішення проблем особистості 
5. Проводити рефлексивний аналіз умов, процесу та результатів своєї діяльності 
6. Аналізувати стан військово-соціальної роботи в регіоні і виявляти її проблеми 
7. Проводити дослідження і дослідно-експериментальну роботу, з метою вдосконалення системи соціальної 
роботи, психологічної допомоги прикордонникам та членами їх сімей в конкретному регіоні 
8. Вивчати і застосовувати на практиці інноваційний досвід і дослідні знахідки в області даного 
напрямку психологічної допомоги 
9. Удосконалювати свої професійні й особистісні якості 

Професійні вміння Комунікативні вміння 
Кваліфікований фахівець (офіцер) по роботі з персоналом повинен бути в змозі: 
1. Спілкуватися вербально, невербально і письмово 
2. Створювати та підтримувати сприятливу робочу обстановку 
3. Вислухати цілеспрямовано і з розумінням, створюючи атмосферу емоційної підтримки 
4. Виявляти і враховувати в роботі відмінності особистісного, національного, соціального і культурно-
історичного характеру 
5. Спостерігати і інтерпретувати поведінку і відносини між людьми 
6. Виявляти і долати негативні почуття, які впливають на людей і на нього самого 
7. За допомогою слова здійснювати психотерапію, знімати стрес, адаптувати особу до відповідних 
умов, корегувати її поведінку і оцінки дійсності 
8. Ефективно взаємодіяти з фахівцями різного профілю, представниками соціальних та інших 
організацій, здатними надати сприяння у вирішення проблем прикордонників 
9. Формувати і підтримувати професійні відносини 

Конструктивні уміння 
Кваліфікований фахівець (офіцер) по роботі з персоналом повинен вміти: 
1. Прогнозувати стан проблеми, можливі наслідки її розвитку 
2. Визначати перспективи рішення проблеми особистості з урахуванням конкретних умов 
життєдіяльності 
3. Виробляти рішення з особами або, при необхідності, від їх імені, групами або від їх імені 
4. Діяти в алгоритмі вироблення рішення 
5. Виділяти рішення, які вимагають попереднього узгодження з іншими фахівцями 
6. Виробляти рішення, що передбачають співпрацю з іншими установами, відомствами, 
професіоналами 

Організаторські вміння 
Кваліфікований фахівець (офіцер) по роботі з персоналом повинен бути в змозі: 
1. Планувати свою діяльність з оптимального алгоритму і технології 
2. Досліджувати та розпізнавати потреби в наданих послугах, розширювати сфери своїх послуг 
3. Організовувати діяльність в рамках різних напрямків соціальної роботи, психологічної допомоги 
прикордонникам та членами їх сімей, залучаючи при необхідності громадськість, фахівців і т. д. 
4. Проводити політику щодо конфіденційності та належного підходу до справи. 

Професійно 
важливі особистісні 
якості 

1. Розвинений соціальний інтелект, соціальна компетентність, креативні здібності, інтуїція 
2. Толерантність, комунікабельність емпатійність, відкритість, чуйність, доброзичливість, тактовність, 
дипломатичність 
3. Спостережливість, увага до індивідуальності 
4. Самоконтроль, стресостійкість, витримка, терпіння 
5. Наполегливість, цілеспрямованість, послідовність, професійна активність, винахідливість, 
мобільність 
6. Моральність, моральна відповідальність, об’єктивність, чесність, делікатність, альтруїзм 
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Дана професіограма складалася нами з 
метою створення цілісного образу 
професійної діяльності по наданню 
психологічної допомоги і складання 
професійно-психологічного портрета 
офіцера по роботі з персоналом 
(прикордонниками) та членами їх сімей. 

Висновки. Визначивши зміст та функції 
діяльності фахівця по роботі з персоналом, 
дослідивши поняття та сутнісні характеристики 
його професіограми, окресливши загальні 
вимоги до офіцера роботі з персоналом, 
можемо прийти до таких висновків: 
професіограма фахівця по роботі з персоналом - 
це система особистісно-ділових рис, суспільно-
політичних, психолого-педагогічних й 
спеціальних знань, умінь та навичок, 
необхідних для виконання офіцером його 
професійних обов’язків. 

Таким чином характеристики 
вищеперелічених структурних компонентів 
професіограми в цілому складають каркас 

готовності до діяльності в рамках роботи з 
персоналом та надання йому і членам сімей 
психологічної допомоги.  

Перспективними напрямками 
подальших наукових досліджень з 
зазначеної прoблемaтики мoже cтaти: 
з’ясування критеріальних показників рівня 
сформованості готовності офіцерів-
прикордонників до даного специфічного 
виду діяльності під час проходження ними 
служби по захисту державного кордону. 
Проведення емпіричних дocлiджень з метою 
виявлення та подальшого вдосконаленням 
шляхів та засобів розвитку готовності 
фахівців по роботі з персоналом до надання 
психологічної допомоги прикордонникам та 
членам їх сімей. А також для ефективного 
забезпечення вдосконалення формування 
готовності, – виділення необхідної, важливої, 
сукупності психолого-педагогічних умов, які 
сприятимуть формуванню необхідної 
готовності.  
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STAFF AS FUNDAMENTALS OF HIS PROFESSIOGRAM 
Peculiarities of model of professional activities of specialist in operation with staff on example of professiograme are 

exposed in the article. Professional functions which specialist should do, stipulate the components of the model of 
specialist. Development of the model allows to raise efficiency of practical activity in the way of work with staff, to 
optimize provision of psychological assistance to frontiers and theirs’ families. Components of structure of 
professiograme arrange the base of readiness to activity. According to the authors opinion, the professiograme allows to 
predict the ways and funds of forming the readiness for provision of psychological assistance to frontiers. 
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІОЛОГІЇ БЕЗПЕКИ 
 
Інформація, яку накопичила соціологія, а також інші науки стосовно феномена безпеки, свідчить 

про його багатомірність. Вивчення його ґенези та еволюції, його залежності від умов, що змінюються, 
поява нових викликів та загроз потребують систематизації та упорядкування базових категорій, 
методологічних принципів та підходів. Дана стаття є спробою окреслити ключові категорії соціології 
безпеки та визначити їхнє місце в реалізації практичних державних спрямувань. 

Ключові слова: небезпека, страх, загроза, ризик, виклик. 
Информация, накопленная социологией, а так же другими науками относительно феномена 

безопасности, свидетельствует о его многомерности. Изучение его генезиса и эволюции, его 
зависимости от изменяющихся условий, появление новых вызовов и угроз требуют систематизации и 
упорядочивания базовых категорий, методологических принципов и подходов. Данная статья является 
попыткой обозначить ключевые категории социологии безопасности и определить их место в 
реализации практических действий государства. 

Ключевые слова: опасность, страх, угроза, риск, вызов. 
Постановка проблеми. Вивчення 

проблеми безпеки на пострадянському 
просторі почалося приблизно двадцять років 
тому і безпосередньо пов’язано з утворенням 
суверенних держав на теренах СРСР. 
Зокрема в Україні активно стали 
розроблятися концепції основ національної 
безпеки, стратегії національної безпеки, 
розроблятися засади внутрішньої та 
зовнішньої політики, що знайшли своє 
відображення у відповідних законах та 
указах президента.[4; 9; 11]. Проте 
теоретико-методологічній складовій цих 
напрацювань не завжди приділяється 
належна увага, при наймі у вітчизняній 
соціології. 

Мета даної статті – окреслити ключові 
категорії соціології безпеки та визначити їх 
місце в реалізації практичних державних 
спрямувань. 

Розпочати аналіз соціології безпеки 
варто з ключового поняття «небезпека». 
Визначень небезпеки в науковій літературі 
існує велика кількість. Наводити їх в даній 
роботі немає сенсу. Якщо їх узагальнити, то 
небезпека – це об’єктивно існуюча 
можливість негативного впливу на 
соціальний організм, в результаті якого йому 
може бути нанесена шкода, збитки, що 
погіршить його стан, його розвитку надасть 
небажаної динаміки та параметрів (характер, 
темпи, форми…). Це визначення є 
комплексним, оскільки може охоплювати 
найважливіші сфери внутрішнього життя 
суспільства, що тісно пов’язані між собою та 
часто взаємозалежні.  

За ступенем вірогідності розрізняють 
реальну та потенційну небезпеку. 

За характером адресної направленості та 
ролі суб’єктивного фактору у виникненні 
несприятливих умов можна виділити: 
виклик – сукупність обставин, необов’язково 
конкретно загрозливого характеру, але 
такого, що потребує реагування; ризик – 
можливість виникнення небажаних наслідків 
діяльності суб’єкта; небезпека – цілком 
усвідомлювана, проте не фатальна 
вірогідність нанесення шкоди комусь або 
чомусь, що визначається наявністю 
об’єктивних та суб’єктивних чинників з 
загрозливим якостями; загроза – найбільш 
конкретна та безпосередня форма небезпеки, 
що створюється цілеспрямованою 
діяльністю ворожиш сил. 

Небезпеку можна кваліфікувати по 
сферах суспільного життя та видам людської 
діяльності. Основні з них: військова, 
природна, промислова та радіаційна. 

Військова небезпека – стан державних та 
міжнародних відносин, що 
характеризуються загрозою війни. 

Природна небезпека – події природного 
походження або результат діяльності 
природних процесів, котрі за своєю 
інтенсивністю, масштабом розповсюдження 
чи тривалості можуть викликати уражаючий 
вплив на людей, об’єкти економіки та 
оточуюче природне середовище. 

Промислова небезпека – можливість 
нанесення прямих чи побічних збитків 
людині чи оточуючому середовищу, що 
пов’язана з функціонуванням промисловості. 

Радіаційна небезпека - можливість 
ураження живих організмів, технічних 
засобів, об’єктів та елементів природного 
середовища в результаті дії випромінювання 
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розщеплюючи речовин під час ядерних 
вибухів та аварій на атомних станціях тощо. 

З урахуванням даних визначень, ми 
можемо спробувати структурувати 
категорію «небезпека». Стан небезпеки є 
визначеним, на відміну від станів загрози, 
ризику та виклику. Проте всі ці стани 
викликають в суспільстві страхи, фобії, табу, 
напругу та тривожність. 

Слід зазначити, що всі наведені вище 
визначення є в спеціалізованих словниках по 
безпеці. Але в словниках з соціології, 
філософії та політології вони відсутні, що 
фактично є свідоцтвом виключності проблем 
безпеки із сфери фундаментальної науки. 

Якщо спиратися на результати 
досліджень суспільної думки в Україні, то 
більшість респондентів вважають 
найбільшими небезпеками економічне 
неблагополуччя ( зниження життєвого рівня, 
злидні, масове безробіття) та соціальні 
патології (беззаконня, криміналізація 
суспільства, корупція у владних структурах). 
Отже, людей найбільше хвилюють 
повсякденні небезпеки, а на другому місті – 
природні та екологічні катастрофи ( масові 
епідемії, хімічне та радіаційне зараження 
води, повітря та продуктів). 

Домінуючі небезпеки охоплюють більше 
внутрішньодержавних, ніж глобальних 
проблем. Фонові небезпеки представляють 
глобальні загрози в цілому типу: 
перенаселення; зникнення білої раси як 
результат низької народжуваності у ній, на 
відміну від інших рас; глобальне потепління 
клімату, перенаселення міст; а також 
ідеологічні небезпеки – неонацизм, сіонізм, 
ісламізм та ірраціональні – кінець світу, 
космічні катастрофи. Фонові небезпеки, 
порівняно з домінуючими є менш 
небезпечними і не настільки сильно 
впливають на відчуття страху та тривоги 
людей та суспільства. 

Найбільшим індикатором небезпеки є 
страх. Страх – це внутрішній стан, що 
обумовлений загрозою реального або 
передчуваного лиха. З точки зору психології 
вважається негативно забарвленим 
емоційним процесом. Страх мобілізує 
організм для реалізації уникаючої поведінки, 
втечі. 

Вивчення логіки, мотивів, динаміки 
страхів дозволяє соціологам виявити 
механізм впливу небезпек (причина страху) 
на формування та розповсюдження такого 
типу мислення та свідомості (індивідуальної, 

групової, суспільної), який може бути 
визнаний як катастрофічний. Не менш 
важливою для вивчення проблемою є 
необхідність аналізу стана та динаміки 
катастрофічної свідомості та розгляд самого 
феномену страху в контексті соціальних 
трансформацій в українському суспільстві 
XXI століття. 

Феномен та категорія страху ретельно 
розроблявся філософами та психологами ХХ 
століття – в теоріях М.Хайдегера, 
Ж.П.Сартра, Г.Маркузе, Е.Фрома, К.Хорні. 
Відомо, що страх має багато різних виявів, 
як позитивних так і негативних. Щодо 
позитивних, варто відмітити наступне: 

- сигналізує людині про наявність 
небезпеки та можливих збитках; 

- стимулює поширення комунікації, 
оскільки стимулює обмін досвідом 
виникнення та подолання аналогічних 
ситуацій; 

- сприяє формуванню та збереженню 
історичної пам’яті індивідуальної та 
суспільної у вигляді певних табу та заборон, 
щоб уникнути подібних ситуацій у 
майбутньому. 

Негативними рисами страху є: 
- деформація цілей, ідеалів, цінностей 

людей, що безпосередньо впливає на 
руйнування способу життя; 

- викривлення історичної пам'яті 
людини та суспільства в цілому в негативний 
та антигуманний напрям; 

- в решті решт постійне відчуття 
страху перед катастрофами, перед 
майбутнім, іншими людьми… здатне 
зруйнувати психіку людини та її нормальне 
сприйняття життя. 

Таким чином категорія «страх» поєднує 
у собі небезпеку, виклик, ризик та загрозу, 
які і є його специфічними формами. Страх 
виступає у вигляді універсального 
тривожного індикатора в динаміці 
соціальних, культурних, економічних, 
техногенних та екологічних змін.  

Загроза – геокультурний феномен, що в 
оберненій формі подає правила заборони в 
зв’язку з об’єктивно та суб’єктивно 
існуючою та осмисленою реальною 
можливістю руйнування 
загальнонаціональної мети, соціального 
ідеалу, цінностей, найважливіших інтересів 
особистості, суспільства, держави, культури 
та образа життя, порушити недоторканність 
території країни. 
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Загрози надзвичайно різноманітні, але 
основні з них можуть бути представлені в 
наступній послідовності. 

Загроза військова: 
1) об’єктивний стан військово-

політичних відносин, для якого характерна 
висока вірогідність початку війни, 
розгортання військових дій та нанесення 
державі та суспільству збитків військовим 
шляхом, за допомогою озброєного 
насильства.;  

2) військово-політичні заяви, ноти та 
аналогічні дипломатичні акти одного 
суб’єкту політики щодо іншого, що містять у 
собі попередження про готовність до 
озброєних засобів боротьби задля 
досягнення своїх політичних, економічних та 
інших цілей. 

За формою виявлення військова загроза 
може бути відкритою (наприклад, 
ультимативна вимога бажаного результату 
при альтернативі озброєного насильства) або 
прихованою (гонка озброєнь, намагання 
досягти безумовну військову перевагу, 
політичне домінування). В обох випадках 
вона має агресивні наміри та чітку адресну 
направленість. Міжнародне право та 
відносини між державами засуджує та 
забороняє і загрозу силою, і її застосування. 
Підставою для підтвердження виникнення 
або наявності військової загрозу є: офіційні 
документи, що визначають внутрішню та 
зовнішню політику держави або коаліції; 
характер та масштаб військових 
приготувань; збільшення військових 
асигнувань; збільшення закупівель 
озброєння та військової техніки, а також їх 
постачань державам-союзникам; пропаганда 
«образу ворога»; згортання економічних, 
політичних та культурних зв’язків; 
мобілізаційне розгортання (можливо 
приховане) військових сил; нарощування 
військ в прикордонному просторі до меж, що 
порушують встановлене співвідношення сил; 
військові інциденти, конфлікти тощо. 

Загроза миру – це ситуація, котра в 
кожному конкретному випадку визначається 
Радою Безпеки ООН і є підставою для 
прийняття цим органом рекомендацій або 
рішень про те, які заходи, згідно з розділом 
VII Статуту ООН необхідно здійснити для 
підтримки міжнародного миру та безпеки. 

Загроза екологічна – це руйнування 
середовища існування в результаті 
неконтрольованого та непродуманого 
розвитку економіки та техніки при 

недостатньому економічному та 
технологічному забезпеченні заходів щодо 
захисту оточуючого середовища; 
безпосередня небезпека порушення стійкості 
та надійності екосистем в результаті 
людської діяльності та природних катастроф, 
що може призвести до незворотних змін 
оточуючого природного середовища. 

Загроза силою та її застосування – 
міжнародно-правовий термін, який означає 
відкриту демонстрацію військової сили задля 
показу рішучості намірів та готовності 
держави за певних обставин застосувати 
військову силу для захисту власних життєво 
важливих інтересів. Загроза сили та її 
застосування розглядається, зазвичай, в 
межах двох основних підходів, які умовно 
визначаються як стримування 
«недопущення» перемоги та стримування 
«позбавлення» перемоги.  

Перший підхід передбачає наявність 
достатньо міцних груп військ (сил), які 
здатні впевнено протидіяти вірогідному 
противнику та не допустити вторгнення його 
військ на свою територію. В війнах до 
ядерного періоду саме цей підхід визначав 
необхідні та достатні рівні боєздатності 
збройних сил держави, що ставить перед 
собою виключно цілі оборони. 

Другий підхід є в основі ядерного 
стримування та передбачає гарантоване 
знищення військово-промислового 
потенціалу, систем державного та 
військового управління основних угруповань 
військ (сил) потенційного противника, що 
повинно забезпечити нанесення йому 
значних збитків у відповідь на агресію. 

Статут ООН передбачає, що всі держави 
– члени ООН утримуються в їхніх 
міжнародних відносинах від загрози силою 
та її застосування проти територіальної 
недоторканості чи політичної незалежності 
держави, в якості засобу регулювання 
міжнародних проблем. 

Загроза національної безпеки України – 
це об’єктивно існуючі ситуації та сили, що 
мають природну, техногенну або соціальну 
основу, дії яких наносять шкоду, надають 
розвитку України небажані динаміку та 
параметри, погіршує умови життєдіяльності 
особистості, суспільства та держави.  

В сфері економіки – це в першу чергу 
енергетична залежність. Енергетична 
залежність в даному контексті розглядається 
як проблема енергозабезпечення економіки, 
її конкурентоспроможності та доступу до 
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ринку енергоресурсів. Не маючи їх в 
достатній мірі, в першу чергу газових, 
Україна опиняється в ситуації, коли Росія 
досить жорстко диктує, яку політику 
проводити їй і в середині країни, і на 
міжнародній арені. А оскільки Україна є 
одним із пріоритетних напрямів російської 
зовнішньої політики, то саме «газове 
питання» стало засобом шантажу і 
маніпулювання в російсько-українських 
відносинах. Другою важливою загрозою в 
сфері економіки є - величезні борги 
міжнародним фінансовим організаціям. За 
2012 рік зовнішній борг України склав 
36479585,97 тис. доларів США, що дорівнює 
58,15% від загальної суми боргу.  

В соціальній сфері загрозу безпеки 
створюють глибоке розшарування населення 
за регіональними, політичними, майновими, 
релігійними та мовними ознаками, що 
заважає пошуку спільних інтересів, 
солідаризації та консолідації суспільства; 
збільшення питомої ваги населення, що живе 
за межею бідності; зростання безробіття 
(2011р. =1732,7 тис. осіб) та міжнародної 
міграції (число вибулих у 2011 р.=14588 
осіб). Все це призводить до соціальної 
напруги у суспільстві з можливими 
руйнівними наслідками. Загрозою фізичному 
здоров’ю нації є криза систем охорони 
здоров’я та соціального захисту населення. 
Наслідками глибокої соціальної кризи є різке 
скорочення населення (2012р. = 45,6 млн. 
осіб; приріст населення у 2012 р.= -162,0 тис. 
осіб) , деформація демографічного складу 
суспільства (співвідношення працюючого 
населення та пенсіонерів: кількість 
пенсіонерів у розрахунку на 1000 осіб 
населення: 1991р.= 253 особи, 2012=304 
особи). 

В сфері політики та державного 
управління – це низька ефективність 
громіздкого та корумпованого державного 
апарату у формуванні, затвердженні та 
реалізації управлінських рішень, що 
зумовлює неспроможність прогнозувати та 
адекватно реагувати на сучасні проблеми; 
слабкість демократичних інститутів, що 
посилює дисбаланс політичної системи, 
позбавляє її стимулів ефективної діяльності, 
ускладнює запровадження та дотримання 
правил демократичної взаємодії держави та 
суспільства; гостра міжпартійна 
конфронтація, нездатність до компромісу та 
слабкі позиції парламентаризму, наслідками 
чого стали політизація та неефективність 

державної політики ( в т.ч. у сфері 
національної безпеки: неузгодженість 
реформ у різних секторах безпеки призвела 
до розбалансованості системи національної 
безпеки, послаблення можливостей 
реагування на кризові явища). 

Збільшуються загрози національної 
безпеки України в інформаційній сфері. 
Вони пов’язані, з одного боку, з бажанням 
деяких країн домінування в світовому 
інформаційному просторі та нездатністю 
України конкурувати з ними. Це може 
призвести до послаблення її позицій навіть 
на внутрішньому інформаційному ринку; 
розробка концепцій інформаційних війн 
(приміром, газові протистояння з Росією у 
2006 та 2009 роках супроводжувалися 
такими інформаційними кампаніями, які без 
перебільшення можна було б віднести до 
інформаційних війн. З іншого боку, науково 
– технічне та технологічне відставання 
України у розвитку інформаційних та 
телекомунікаційних систем. 

Посиленню негативних тенденцій в 
військовій сфері сприяють повільний процес 
реформування армії та оборонно–
промислового комплексу, катастрофічне 
скорочення бюджетного фінансування 
обороноздатності (кожен рік існував 
дисбаланс між виділеними з бюджету 
коштами та реальними потребами, до того ж 
в різні періоди обіцяне фінансування 
здійснювалося в межах 86:% - 65% (у 2012 
році), а у 2013 році Україна досягла 
історичного мінімуму витрат на армію серед 
європейських держав – 15,315 млрд. 
гривень), критичний стан озброєння та 
військової техніки в ЗСУ, невизначеність 
позиції України щодо НАТО. Це в цілому 
призводить до ослаблення військової 
безпеки. 

Погіршення екологічної ситуації в країні 
пов’язано з застарілим технічним та 
технологічним обладнанням промислових 
підприємств, що не передбачає 
природоохоронних можливостей; 
нерозвиненість законодавчої основи 
природоохоронної діяльності; низький 
рівень екологічної культури населення в 
цілому. 

Ослаблення науково – технічного та 
технологічного потенціалу нашої країни – 
скорочення наукових досліджень по причині 
недостатнього фінансування, відтік за 
кордон фахівців та інтелектуальної власності 
загрожують Україні втратою своїх позицій в 
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світі, деградацією наукоємних виробництв, 
посиленням зовнішньої технологічної 
залежності. 

Зниження духовного, морального та 
творчого потенціалу населення, сприяє 
посиленню націоналістичних тенденцій, 
живленню напруги у взаємовідносинах 
регіонів ( в першу чергу – Схід – Захід) і 
формує загрозу монетарному устрою 
держави. 

Загрози національної безпеки України в 
міжнародній сфері виявляються в 
намаганнях інших держав забрати її в зону 
свого економічного та політичного впливу, 
заважати реалізації її національних інтересів 
та послабити її позиції на міжнародній арені. 

Розглянемо ризики. Ризик – це 
можливість настання подій з негативними 
наслідками, що виникає у зв’язку з 
виконанням певних дій, а також самі дії, при 
яких досягнення бажаного результату 
пов’язано з такою небезпекою. 

Ризики можуть бути дуже різними. 
Основні з них: 

 ризик громадянської відповідальності 
– в громадянському праві ризик 
відповідальності по зобов’язанням, що 
виникають у наслідок спричинення шкоди 
життю, здоров’ю або власності інших осіб, а 
у випадках, передбачених законом, також 
відповідальність по договорах.; 

 ризик комерційний – небезпеки, що 
можуть виникнути у зв’язку з фінансовим 
положенням окремого покупця та його діями 
на різних стадіях виконання контракту; 

 ризик некомерційний (політичний) - 
ризик якому наражаються капіталовкладення 
у зв’язку рішеннями державних органів 
влади, політичними та військовими подіями, 
що наносять збитки; 

 ризик підприємницький – небезпека 
виникнення матеріальних та фінансових 
втрат, що не були передбачені проектним 
задумом, збитків під час проведення 
підприємницької діяльності. Кількісно 
підприємницький ризик оцінюється 
вірогідністю визначення величини чи 
певного рівня збитків, що був прогнозований 
на основі розрахунків, експертних оцінок та 
накопиченого досвіду; 

 ризик господарський – це ризик 
комерційний, виробничої діяльності в 
ситуації невизначеності через недостатність 
інформації, котра у таких випадках не 
гарантує повного та однозначного 

досягнення позитивного результату; 
невід’ємний елемент ринкової економіки;  

 ризик екологічний – це вірогідність 
несприятливих для екологічних ресурсів 
наслідків будь – яких антропогенних змін 
існуючих природних об’єктів та факторів; 

 ризик економічний – можливість того 
чи іншого результату від прийнятого 
господарського рішення або здійсненої дії.  

В інвестиційній сфері економічний 
ризик – вірогідність понести збитки або 
отримати прибутки в результаті 
капіталовкладення. Коли капітал вкладається 
в облігації, не виключається можливість не 
тільки несплати процентів, але й 
неповернення номінальної вартості облігації. 
При вкладанні коштів в акції, прибутки 
компанії можуть бути зовсім незначними і 
по завершенні фінансового року акціонери 
не отримують дивіденди на свої акції, а, 
отже, їх курс впаде нижче рівня, що був 
зафіксований на момент їх придбання. 

Категорія «ризик» дозволяє більш 
конкретно осмислити наявні проблеми та ті, 
що тільки стали виявлятися. Автори 
«Словника термінів та визначень» поняття 
«ризик» визначають так: «вірогідність 
настання небезпеки; потенційна небезпека 
отримання небажаних (негативних) 
результатів; елемент стилю соціального 
управління в умовах невизначеної ситуації. 
Ризик є мірою невідповідності між різними 
результатами рішень, котрі оцінюються 
через корисність, шкідливість, а також 
ефективність за критеріями відповідності 
обраним орієнтирам». [1, с.245] 

В західній соціології вивчення ризиків є 
актуальним та важливим напрямком. 
Особливим є внесок Е. Гіденса в 
інтерпретацію ідеї ризику. На думку Зубкова 
[6] саме Е. Гіденс запропонував 
конструктивні типи подолання ризику та 
нестабільності:  

- зосередженість на повсякденних 
заняттях та свідоме блокування тривожності; 

- оптимізм в подоланні небезпек; 
- послідовна боротьба з виявленими 

джерелами небезпеки. 
Нас же цікавить як геокультурна 

категорія і ми можемо спиратися на 
визначення Кузнєцова В.Н.[7] Ризик – це 
геокультурний феномен, що представляє у 
перетвореній формі правила заборони в 
динаміці змін від ситуації невизначеності у 
напрямку бажаних результатів з 
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урахуванням фактору часу та реального 
масштабу. 

Слід відмітити, у ХХІ столітті ризик 
стає найбільш загальною характеристикою 
сучасних суспільств. 

Категорія «виклик» може бути 
інтерпретована як найсильніше виражена 
форма прояву заборон. У словнику 
«Геополітика та національна безпека» 
дається таке визначення: «дії держави, групи 
держав, що мають у собі потенційну 
небезпеку для інших членів міжнародної 
спільноти. Виклик є першим, зародковим 
ступенем у формуванні загрози». 

Проте виклик сприймається і як 
сенсоутворювальна категорія. Наприклад, у 
знаменитій роботі англійського вченого А. 
Дж. Тойнбі «Осмислення історії» у розділі 
«Виклик – та – відповідь» зазначається, що 
виклик стимулює зростання. Відповіддю на 
виклик суспільство вирішує завдання, що 
стоїть перед ним, чим і переводить себе у 
більш високий та більш досконалий з точки 
зору ускладнення структури стан. 

Враховуючи та синтезуючи ці 
різнонаправлені тенденції у розумінні категорії 
«виклик», а також акцентуючи увагу на її 
геокультурному змісті можна стверджувати, 
що виклик – геокультурний феномен, що 
фіксує протиріччя між наявним потенціалом 
культури, ідентифікації людини та нації, 
збереження образу життя та необхідності 
реальних соціальних змін, які виявляються у 
невизначеності, нестабільності та тривожності. 

Отже, аналіз та упорядкування базових 
категорій та методологічних засад соціології 
безпеки є необхідним для інституціоналізації 
соціологічного знання в даній сфері на рівні 
спеціальної соціологічної теорії середнього 
рівня. Розвиток її пов'язаний, по-перше, з 
об’єднанням соціологічних методів і 
підходів з науковим інструментарієм інших 
наук, а, по-друге, з актуальністю самої 
проблеми. Адже в умовах радикальних змін 
в середині українського суспільства та 
впливу на них зовнішніх факторів, 
виявлення наслідків стає предметом 
постійного соціологічного вивчення. 
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Vanyushina E., PhD 
THEORETIC - METODOLOGІCHNІ THE BASIS OF SOTSІOLOGІЇ BEZPEKA 

Information accumulated by sociology and other sciences concerning the phenomenon of safety shows its 
multidimensionality. Research of its genesis and evolution, it’s dependence on the varying conditions, the 
emergence of new threats and challenges require systematization and regulation of basic categories, 
methodological principles and approaches. The purpose of this article - define key categories of sociology 
security and define their place in the practice of public aspirations. The article describes hazards, are definitions 
of fear, panic, phobias, call risk. It should be noted in the twentieth century, the risk of becoming the most 
common characteristic of modern societies.Category "call" can be interpreted as the strongest form of 
manifestation of severe restrictions. This article is an attempt to identify key categories of sociology security and 
to determine their place in the implementation of practical actions of the state. 

Keywords: danger, fear, threat, risk, challenge. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ ДО 
НАВЧАННЯ В ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Обговорюється проблема психологічного вивчення адаптації курсантів до навчання в вищих 

військових навчальних закладах. Розглядаються шляхи технологічного удосконалення загальної 
методики дослідження адаптивних та регуляційних можливостей людини. Пропонується методика 
вивчення самооцінки адаптації курсантів.  

Ключові слова: адаптація, курсант, методика. 
Обсуждается проблема психологического изучения адаптации курсантов к обучению в высших 

военных учебных заведениях. Рассматриваются пути технологического усовершенствования общей 
методики исследования адаптивных и регуляционных возможностей человека. Предлагается методика 
изучения самооценки курсантов. 

Ключевые слова: адаптация, курсант, методика. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. Проблема адаптації в психологічній 
науці вивчалась у широкому колі напрямків 
психологічних досліджень, що дозволило 
сформувати методологічні підходи до її 
практичного вирішення (К. Бернар, 
В. Березін, Ф. Василюк, В. Казначеєв, 
О. Кокун, У. Кеннон, Р. Лазарус, Ж. Піаже, 
Г. Селье та ін.). Результати аналізу цих праць 
дозволили з’ясувати, що адаптація курсантів 
до навчання у вищому навчальному закладі є 
системним процесом, пов’язаним із 
включенням молодих людей у нові умови 
міжособистісних відносин і життєдіяльності. 
У цьому процесі поєднуються 
психофізіологічні, психологічні й соціально-
психологічні аспекти цієї проблеми. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Аналіз теоретичних джерел 
(Г. Грибенюк, Г. Дубровинський, 
В. Конопльов, Л. Литвинова, О. Назаров, 
Н. Пов’якель, А. Порицький, І. Соколова та 
ін.) дозволяє констатувати, що для успішної 
адаптації курсантів в умовах цивільного 
вищого навчального закладу необхідно 
формування розвиненої системи психічної 
саморегуляції. Психічна саморегуляція як 
система регуляції активності людини 
розглядалась дослідниками різних 
психологічних шкіл (Г. Айзенк, П. Анохін, 
А. Бандура, Н. Бернштейн, М. Магомед-
Емінов, В. Мерлін, Г. Нікіфоров, А. Реан, 
Дж.Роттер, В. Русалов, В. Франкл, 
Д. Узнадзе, Г. Хекхаузен та ін.). Визнаючи 
досягнення різних наукових підходів щодо 
вивчення адаптації людини до нових умов 
життєдіяльності, необхідно констатувати 
певну їх обмеженість щодо опису 
варіативності адаптивних стратегій 

поведінки особистості, недостатню 
валідність та надійність психодіагностичних 
інструментів її вивчення, необхідність 
технологічного удосконалення загальної 
методики дослідження адаптивних та 
регуляційних можливостей людини.  

Мета статті - ознайомити з 
результатами емпіричного дослідження 
психологічних особливостей адаптації 
курсантів до навчання в ВВНЗ в контексті 
технологічного удосконалення загальної 
методики дослідження адаптивних та 
регуляційних можливостей людини. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток 
адаптаційного процесу забезпечується 
послідовною зміною механізмів адаптації. 
На психологічному рівні стан 
невідповідності людини і середовища може 
бути описаний з використанням ключових 
понять: стресу, фрустрації і конфлікту. Ці 
стани тісно пов’язані між собою і спроможні 
послідовно змінювати один одного. 
Вивчення процесів адаптації тісно пов’язано 
з уявленнями про емоційне напруження і 
стрес. Г.Сельє вважав фізіологічні стани, що 
виникають під впливом чинника середовища 
(стресора), обумовлені неспецифічною 
реакцією організму. Це явище він назвав 
загальним адаптаційним синдромом, а 
особливий стан організму, що виникає у 
даному випадку, був визначений як 
“стрес”(напруження) [4]. Найбільш 
адекватною для організму людини формою 
стресу в літературі визначений психічний 
(емоційний) стрес. Саме поняття психічного 
стресу було введено Р.Лазарусом, який 
вважав психічний стрес реакцією, що 
обумовлена оцінкою загрози та захисними 
процесами [7]. Відмінності між психічним і 
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системним стресом обумовлені 
відмінностями між фізіологією організму і 
функціонуванням психіки. Серед багатьох 
відмінностей варто відмітити, що для 
психіки актуально не тільки сьогодення, але 
також минуле і особливо майбутнє. Таким 
чином, необхідною умовою виникнення 
психічного стресу може бути сприйняття 
реальної або гіпотетичної загрози. Р.Лазарус 
визначив дві послідовні стадії процесів 
пізнавальної активності в оволодінні 
стресовою ситуацією: первинна оцінка 
ситуації, що загрожує, і вторинна оцінка 
можливостей її подолання. Він передбачав 
використання одної із двох стратегій: або 
прямі дії із відповідною емоційною 
активацією – напад (гнів), втеча (страх), 
пасивність (депресія), або переоцінка, що 
зменшує рівень емоційного збудження, що 
пов’язаний із страхом. Р.Лазарус визначив ці 
когнітивні процеси переоцінки як 
“заперечення” і “інтелектуалізація [7]. На 
думку Ф.Б.Березіна, існує аналогія між 
основними стадіями стресу і періодами 
адаптації. Період первинної адаптації 
супроводжується реакцією тривоги (аларм-
реакція), період стабільної адаптації 
відповідає стадії спротиву, період 
адаптаційного втомлення – стадії 
виснаження [1].  

Напруженість адаптаційних механізмів 
пов’язана з виникненням стану фрустрації, 
що є одним із проявів психічного стресу і 
причиною виникнення тривоги. На 
сьогоднішній день дослідниками остаточно 
не визначено психологічну сутність терміну 
“фрустрація”. Цим терміном називають 
ситуацію, що є причиною фрустрації, умови, 
що призводять до її розвитку, результати 
впливу ситуації на суб’єкта і відповідні 
реакції суб’єкта у даній ситуації. На думку 
Ф.Б. Березіна, який розглядає психічну 
адаптацію з позицій проблеми задоволення 
актуальних потреб індивіду з урахуванням 
вимог середовища, термін “фрустрація” 
необхідно застосовувати тільки для 
визначення психічного стану, що виникає в 
наслідок блокування актуальних потреб, а 
для визначення ситуацій і факторів, що є 
його причиною, відповідно терміни 
“фрустраційна ситуація” і “фруструючий 
вплив [1]. С.Розенцвейг виділяє 
екстрапунітивну, інтрапунітивну і 
імпунітивну реакції особистості у 
фруструючий ситуації в залежності від її 
спрямованості. На думку Ф.Є.Василюка, 
фрустрація може викликати наступні 

поведінкові реакції – збудження, що 
супроводжується імпульсивними реакціями, 
апатію, агресію і деструкцію, стереотипію 
(несвідоме повторення фіксованої поведінки) 
і регресію, що відображає повернення до 
поведінкових моделей попередніх періодів 
життя індивіду або примітивізацію 
поведінки [3]. Ф.Б.Березін запропонував 
поняття фрустраційної напруженості. На 
думку автора, зміни в системі людина-
середовище сприяють зростанню 
фрустраційної напруженості відповідно до 
блокування реалізації не окремої потреби або 
різних типів фрустраційних ситуацій, а 
всього комплексу значущих потреб [1]. 
Результатом зростання фрустраційного 
напруження може бути виникнення 
інтрапсихічного конфлікту. Необхідною 
умовою інтрапсихічного конфлікту є 
усвідомлення своїх почуттів і наявність 
внутрішньої системи цінностей. Таким 
чином, конфлікт можливий лише у індивідів 
із складним внутрішнім світом за умови 
актуалізації цієї складності. 

Адаптація до навчання в ВВНЗ є 
системним процесом, пов’язаним із 
включенням молодих людей у нові умови 
міжособистісних відносин і життєдіяльності, 
таким чином, поєднуючи психофізіологічні, 
психологічні й соціально-психологічні 
аспекти даної проблеми. Вивчення цього 
процесу передбачає розуміння підготовки 
військових фахівців як сукупності 
інституціональних циклів терміном один рік, 
що визначає етапність навчання та 
відповідних соціально-психологічних 
процесів, що його супроводжують. 
Розглядаючи весь період навчання, можна 
умовно поділити його на періоди, що тісно 
пов’язані із рівнями соціалізації та 
особистісного зростання курсантів. На 
старших курсах формується образ 
майбутньої військово-професійної діяльності 
як частина загального образу світу. 
Адаптація до навчання відбувається як 
правило на першому курсі. Досвід соціально-
психологічного супроводу навчально-
виховного процесу свідчить: від якісного 
змісту адаптації до навчання в багатьох 
випадках залежить успішність подальшого 
навчання, рівень мотивації до обраної 
професії, якість процесу особистісного 
зростання та динаміка формування ціннісно-
смислових орієнтацій, що визначають 
смисли подальшого життя та професійного 
майбутнього випускника.  
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Загальна методика психологічного 
вивчення адаптації до навчання курсантів 
полягає в наступному: виходячи з того, що 
показниками адаптації у психологічних 
дослідженнях визначаються (1) успішність 
діяльності, (2) функціональний стан, (3) 
соціально-психологічний фактор, (4) 
самооцінка задоволеності-незадоволеності, 
критеріями ефективності адаптивних і 
регуляційних сценаріїв є результати 
успішності навчання, оцінки рівня 
напруженості, соціометричного дослідження 
малих груп та експертні оцінки. Для 
визначення успішності навчання 
застосовують результати екзаменаційної 
сесії, службової діяльності - метод 
експертної оцінки, функціонального стану – 
методики Спілбергера-Ханіна, САН та інші, 
соціально-психологічний фактор 
визначається за допомогою методів вивчення 
малих груп (соціометрії, референтометрії та 
іншіх), самооцінка – за допомогою 
адаптаційних анкет. 

Опитувальник Спілбергера-Ханіна є на 
сьогоднішній день єдиною методикою, що 
дозволяє одночасно діагностувати 
ситуативну та особистісну тривожність. 
Тривожність як властивість особистості є 
важливим чинником її поведінки. 
Визначаючи рівень напруженості суб’єкту, 
тривожність впливає на ефективність 
діяльності. Особистісна тривожність є 
стійкою індивідуальною характеристикою, 
що описує тенденцію суб’єкту до тривоги, 
сприйняття життєвих ситуацій як тих, що 
загрожують і вимагають певної реакції. 
Ситуативна або реактивна тривожність як 
стан характеризується суб’єктивними 
емоціями: напруженням, нервуванням, 
неспокоєм. Цей стан виникає як емоційна 
реакція на стресову ситуацію і може 
відрізнятися у суб’єктів за інтенсивністю та 
динамікою. Опитувальник має дві шкали 
щодо вимірювання вищезазначених видів 
тривожності, а також містить два розділи по 
20 питань, що дозволяють оцінити рівні 
ситуативної та особистісної тривожності. 

Соціометричний метод застосовується у 
звичайних умовах навчання у місці постійної 
дислокації і в умовах виконання навчально-
бойового завдання. Дослідження 
проводиться у підрозділах, в умовах 
сумісного компактного проживання, 
виконання завдань служби тощо. Дані умови 
визначають інтенсивний процес формування 
міжособистісних відносин, що відбувається 
цілодобово. Найбільш ефективним у даному 

випадку є використання методу 
параметричної соціометрії, що, на наш 
погляд, є більш інформативним у групах, що 
формуються у складних умовах військового 
середовища.  

Експертна оцінка успішності службової 
діяльності визначається шляхом опитування 
офіцерів, що безпосередньо керують 
повсякденною життєдіяльністю курсантів. 
Експерти складаються із офіцерів 
курсантських підрозділів, що за своїми 
службовими обов’язками добре знають 
курсантів. Бланки експертних оцінок 
включають іменний список особового складу 
підрозділу. Критеріями експертної оцінки 
можуть бути: рівень дисциплінованості, 
самоконтроль, виконання службових 
обов’язків в наряді, виконання доручень 
командирів та інші критерії. Експертам 
запропоновується оцінити рівень 
визначеності критеріїв у кожного курсанта. 
Оцінка експертами проводиться за 
горизонтальною графічною шкалою, 
довжиною 10 см. У літературі описується 
оптимальний діапазон довжини шкали 8-18 
см. Коротка графічна шкала не завжди 
дозволяє вмістити індивідуальний масштаб 
оцінок, у той же час занадто довга шкала 
послаблює враження континуальності 
оцінок. Експертна оцінка проводиться 
особисто кожним експертом шляхом 
відмітки на графічній шкалі проти прізвища 
особи, що відповідає, на думку експерта, 
рівню визначеності критерію. Можливість 
колективного прийняття рішення 
виключено. Для отримання результатів 
експертних оцінок і застосування їх у 
подальшому дослідженні графічна шкала 
переводиться у 100-бальну числову шкалу. 

Адаптаційна анкета базується на 
методології вивчення самооцінки людини. 
Існує декілька наукових та методологічних 
підходів щодо вивчення даного феномену. В 
контексті самооцінки, як соціальної 
установки, виділяють три аспекти (як в 
соціальній установки на усякий другий 
об'єкт): когнітивний - усвідомлення себе як 
об'єкту пізнання; афективний - емоційне 
оцінювання себе, почуття упевненості, 
спокою та тривоги, занепокоєння; 
поведінковий - поведінкове виявлення 
відношення до себе. Різні автори 
зосереджують свою увагу на тому чи іншому 
аспекті самооцінки як соціальної установки. 
В залежності від цього ними розглядаються 
різні процеси (пізнавальні та емоційні), 
пов'язані з самооцінкою, або вплив 
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самооцінки на різні боки діяльності індивіда. 
Тому значна частка досліджень самооцінки 
присвячена скоріше емоціям, що виникли у 
зв'язку з нею. Поряд з інтерпретацією 
самооцінки як установки існують і інші 
точки зору. Самооцінка часто розглядається 
як риса, тобто стійка особливість 
функціонування особистості. Ряд авторів у 
вивченні самооцінки реалізують когнітивний 
підхід, визначаючи при цьому Я як 
когнітивну структуру чи безліч структур, які 
організують, модифікують, інтегрують 
функції особистості. Центральним моментом 
в такому когнітивному підході є уявлення 
про те, що різниця між індивідами 
визначається відмінностями поміж їх 
“когнітивними структурами” або “схемами”.  

У загальній методиці психологічного 
вивчення адаптаційних процесів 
психодіагностичні засоби дослідження 
самооцінки розроблені недостатньо. На 
сьогоднішній день використовуються 
адаптаційні анкети описового характеру, що 
не містять чітку структуру та представляють 
переважно емоційну оцінку особистості 
задоволеності-незадоволеності адаптацією. 
Такий підхід не дозволяє оцінити в достатній 
мірі адаптивний потенціал особистості, а 
також не враховує когнітивні процеси, що 
пов’язані з рівнем розвитку психічної 
саморегуляції. Найбільш перспективним у 
даному контексті є проективний підхід, що 
дозволяє окреслити не тільки актуальний 
функціональний стан особистості, але й 
пов’язати минуле, сьогодення та майбутнє 
шляхом аналізу актуальних диспозицій.  

З метою технологічного удосконалення 
загальної методики психологічного вивчення 
адаптації курсантів до навчання в ВВНЗ було 
здійснено спробу побудови та емпіричного 
дослідження адаптаційної анкети. Пілотний 
варіант анкети запропонований за 

спрощеною схемою для можливості 
визначення подальшої перспективи таких 
досліджень. Головним завданням є 
визначення концептуальних підходів щодо 
побудови індикаторів, що визначають 
показники психосоматичного та соціального 
самопочуття курсантів, та апробація шкали 
оцінювання. 

Показниками адаптованості курсантів 
визначені: 1) самооцінка здоров’я; 2) 
психосоматичний стан; 3) працездатність; 4) 
мотивація; 5) соціальна адаптованість; 6) 
самооцінка навчання; 7) оцінка колективу. 
Індикаторами, що описують показники 
психосоматичного та соціального 
самопочуття курсантів, були запропоновані 
наступні питання: 

1. Я оцінюю стан особистого здоров’я 
(самооцінка здоров’я); 

2. Як часто бувають випадки головного 
болю (психосоматичний стан); 

3. Чи виникає втомлюваність 
наприкінці навчального дня 
(працездатність); 

4. Моя оцінка свого життєвого вибору – 
бути військовим (мотивація); 

5. Чи задовольняють умови харчування 
та розташування у гуртожитку (соціальна 
адаптованість); 

6. Як мені дається навчання (самооцінка 
навчання); 

7. Чи дружний у мене взвод (оцінка 
колективу). 

Для оцінювання показників 
адаптованості було розроблено шкалу, що 
була побудована на основі горизонтальної 
графічної шкали, довжиною 10 см. Критерії 
оцінювання були розміщені на даній шкалі 
за схемою семантичного диференціала, 
утворюючи таким чином континуум, що 
дозволяє оцінити полюси актуального 
функціонального стану курсантів. 

незадовільно Я оцінюю стан особистого здоров’я добре 
ніколи не болить Як часто бувають випадки головного 

болю часто болить 
не втомлююсь Чи виникає втомлюваність наприкінці 

навчального дня сильно втомлююсь 
я розчарувався у виборі Моя оцінка свого життєвого вибору – 

бути військовим все іде за планом 
ні Чи задовольняє мене умови харчування 

та розташування у гуртожитку так 
тяжко Як мені дається навчання легко 
ні Чи дружний в мене взвод так 
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Під час дослідження курсанти ставили 
позначки на шкалі у відповідності до 
критеріїв. В подальшому результати 
дослідження були переведені у 100 – бальну 
числову шкалу. Використання даної шкали 
дозволило більш диференціювати результати 
оцінки актуального функціонального стану.  

Загальна вибірка складала 60 осіб, які 
були курсантами 1 курсу набору 2011 року 
Військового інституту Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка віком 17-18 років, з них 65% 
складали курсанти-чоловіки і 35% - 
курсанти-жінки. 

Для подальшого аналізу отриманих 
результатів шкала оцінки була поділена на 
три частини: 0 – 33 балів – низький рівень 
прояву показника; 34 – 66 балів – середній 
рівень; 67 – 100 балів – високий рівень. При 
оцінці показників (2) психосоматичного 
стану та (3) працездатності було опрацьовано 
зворотну шкалу. Виходячи із інтерпретації за 
допомогою критеріїв показників 
психосоматичного та соціального 
самопочуття було проаналізовано рівень 
адаптованості курсантів (див. рис.1) 
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Показники адаптованості

Низький рівень Середній рівень Високий рівень
 

Рис. 1. Аналіз показників адаптованості курсантів 
 
За результатами оцінки рівнів 

визначеності показників адаптованості 
курсантів було з’ясовано: 15% респондентів 
повідомили про незадовільну самооцінку 
стану особистого здоров’я на час 
дослідження; 22% респондентів – про 
наявність психосоматичних проявів; 12% - 
про втомлюваність наприкінці навчального 
дня; 18% - про незадовільну соціальну 
адаптацію; 9% - про низьку самооцінку 
навчання; 15% - про низьку самооцінку 
військового коллективу. Таким чином, 
використання адаптаційної анкети за 
запропонованою структурою та критеріями 
дозволило визначити актуальний 
функціональний стан курсантів у період їх 
адаптації до навчання в ВВНЗ. 

Висновки: Таким чином, аналіз 
результатів емпіричного дослідження 
психологічних особливостей адаптації 
курсантів до навчання в ВВНЗ в контексті 
технологічного удосконалення загальної 
методики дослідження адаптивних та 
регуляційних можливостей людини свідчить 
про наявність та дозволяє оцінити рівень 
прояву дезадапційних процесів у курсантів 1 
курсу. Отримана психодіагностична 
інформація може бути використана для 
розробки психокорекційних програм в 
межах соціально-психологічного супроводу 
навчально-виховного процесу підготовки 
майбутніх офіцерів. Результати дослідження 
не є репрезентативними, але вони 
дозволяють продовжити роботу над 
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технологічним удосконаленням 
психодіагностичного інструментарію 
вивчення адаптаційних процесів в умовах 
навчання в ВВНЗ. 

Перспективні напрямки дослідження. 
Перспективним напрямком дослідження 
адаптаційних процесів є забезпечення 
всебічного розвитку особистості на 

противагу пристосувальним реакціям 
організму як важливої складової підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу. 
Удосконалення психодіагностичних методів 
вивчення адаптації курсантів до навчання в 
ВВНЗ в напрямку розробки інноваційних 
технологій та системного підходу до 
вивчення особистості. 
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TO PROBLEM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF ADAPTATION OF CADETS TO 

STUDYING AT THE MILITARY HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS 
The problem of psychological study of adaptation of cadets to studying at the military higher educational 

establishments comes into question. In the thesis the theoretical and the methodological analysis of the problem 
of adaptation and psychical self-regulation of personality in foreign and native scientific literature has been 
performed. The ways of technological improvement of general method of research of adaptive and regulation’s 
are considered that adjusting possibilities of man. The thesis is devoted to the problem of improvement of cadets’ 
self-regulation within the process of adaption to studying at the military higher educational establishments. The 
psychological factors describing cadets’ self-regulation within the process of adaptation to studying have been 
specified. The peculiarities of cadets’ psychical self- appraisal within the process of adaptation to studying at the 
military higher educational establishments have been revealed. The technique of examination of cadets’ self-
appraisal has been improved. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ СИСТЕМНОЇ ПРОФЕСІОГРАФІЇ 
 
Стаття присвячена аналізу різноманітних поглядів на професіографію. Розглядається 

інформаційне, діагностичне, прогностичне та методичне професіографування. Увага приділяється 
головним принципам побудови професіограми, її ролі та призначення. Перераховуються сфери психології 
праці та організаційної психології, в яких можна використовувати інформацію, отриману шляхом 
професіографічного аналізу діяльності. Узагальнюються думки різних авторів та описується суть та 
принципи системної професіографії. 

Ключові слова: професіограма, професія, людські ресурси, індивідуальна робоча сила, організація 
роботи, системна професіографія. 

Статья посвящена анализу различных взглядов на профессиографии. Рассматривается 
информационное, диагностическое, прогностическое и методическое профессиоведение. Внимание 
уделяется главным принципам построения профессиограммы, ее роли и назначения. Перечисляются 
сферы психологии труда и организационной психологии, в которых можно использовать информацию, 
полученную путем профессиографической анализа деятельности. Обобщаются мнения различных 
авторов и описывается суть и принципы системной профессиографии. 

Ключевые слова: профессиограмма, профессия, человеческие ресурсы, индивидуальная рабочая 
сила, организация работы, системная профессиографии. 

Постановка проблеми. В сучасному 
суспільстві існує певний розподіл праці, 
тобто є деякі відносно постійні професії, але 
водночас виникають нові професії та 
спеціальності. Варто пам’ятати, що поняття 
«професія» є більш широким ніж поняття 
«спеціальність». Спеціальність вважається 
підтипом професії.  

Всебічне і глибоке вивчення різних 
видів професійної діяльності є необхідною 
умовою вирішення ряду науково-практичних 
завдань. Саме проводячи професіографічний 
аналіз, ми отримуємо широку картину 
професії. Шляхом об'єктивного дослідження 
професіографія покликана розкрити всю 
складність професії, виявити її змістові і 
структурні особливості, визначити 
різноманітність взаємовідносин особистості 
спеціаліста з предметами, засобами і 
продуктами праці, з оточуючими людьми, з 
рядом специфічних і неспецифічних явищ, 
що супроводжують процес праці, розкрити 
властиве їй напруження різних психічних 
функцій і на основі цього окреслити весь 
спектр вимог до людини як суб'єкта 
відповідної професійної діяльності. [2] 

Мета роботи: розглянути особливості 
побудови професіографії, види і основні її 
складові та описати принципи системної 
професіографії. 

Завдання статті: здійснити 
теоретичний аналіз проблеми системної 
професіографії. 

Суб’єкти професійної діяльності завжди 
викликають у дослідників надзвичайний 
інтерес. Незважаючи на вид діяльності, 

процес її реалізації, важливою складовою 
виступають людські ресурси.  

На думку С.Д. Максименка 
виокремлюють 3 складові індивідуальної 
робочої сили: фізіологічну компоненту, 
професійно-кваліфікаційну та мотивуючу. 

Фізіологічна компонента індивідуальної 
робочої сили зумовлена демографічними 
характеристиками людини (вік, стать) та 
станом її здоров’я. Вплив фізіологічної 
компоненти на якість робочої сили є 
очевидним, бо тільки здорова людина, яка не 
обмежена фізіологічними або соціальними 
причинами, може працювати з повною 
віддачею. 

Професійно – кваліфікаційна 
компонента залежить від професійної освіти, 
набутих трудового уміння та навичок, які 
забезпечують необхідний рівень кваліфікації. 

Мотиваційна компонента робочої сили 
характеризується тими мотивами, які 
спонукають людину продавати свою робочу 
силу: потреба в засобах існування, бажання 
реалізувати свої здібності, бажання набути 
відповідного досвіду, бажання здобути славу 
тощо. [7] 

Отже, розглядаючи робочу силу, як 
складову трудової діяльності взагалі, 
необхідно розглянути поняття «професія». 

Термін «Професія» у спеціальній 
літературі вживається в наші дні принаймні в 
чотирьох різних значеннях, і тому необхідно 
кожен раз визначати про що йде мова. Є 
типові фрази: «Ця професія вимагає від 
людини посидючість», «Представники даної 
професії мають бути комунікабельними», «У 
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нього є професія», «Щоб описати професію, 
необхідно спостерігати професіонала на його 
робочому місці». 

Ці фрази включають термін професія, 
який вживається в різних значеннях. 1. 
Область, в якій людина виконує свої трудові 
функції. 2. Спільнота людей, зайнятих 
певного роду трудовими функціями. 3. 
Підготовленість, яка характерна людині, 
завдяки якій вона здатна виконувати певного 
роду трудові функції. 4. Діяльність, робота 
професіонала, тобто сам «живий» 
розподілений у часі процес реалізації 
трудових функцій. [5] 

В наш час видів професій існує 
неймовірна кількість. З кожним днем час 
плине, світ розвивається і люди не завжди 
встигають усвідомити що відбулося. Тому 
звичайно необхідно постійно проводити 
оцінку персоналу.  

Для виокремлення необхідних критеріїв 
оцінки найчастіше використовують наступні 
методи: 

- вивчення нормативних документів, 
розроблених як в самій організаціїї так і за її 
межами. До перших можна віднести посаді 
інструкції, положення про персонал, 
різноманітні розпорядження тощо. До 
других відносяться тарифно-кваліфікаційні 
довідники, стандарти класифікації професій 
тощо. Документи дають можливість виявити 
ряд критеріїв, однак їх набір найчастіше 
виявляється недостатньо повним, особливо 
важно виокремити з документів професійно 
важливі якості. 

- опис професій в спеціальній літературі. 
В наш час дуже багато можна зустріти 
статей і підручників де описують різні 
професії та вимоги до них. Але це джерело з 
одного боку є корисним, оскільки дає 
можливість економити гроші і час, але, по-
перше, залишається невідомим, яким 
шляхом були виокремлені ці критерії, по-
друге, в такій літературі розглядаються 
найбільш відомі і розповсюджені професії, і 
по-третє, критерії, описані в таких 
підручниках не враховують особливостей 
конкретних організацій. 

- опитування керівників. В деяких 
організаціях проводиться таке опитування з 
метою виявлення якостей, вмінь необхідних 
працівнику для ефективного виконання 
роботи. Але не дивлячись на те, що таким 
чином отримується адекватна інформація 
щодо професійних функцій, майже не 

аналізується психологічна складова 
діяльності. 

- психологічне дослідження успішних та 
неуспішних спеціалістів дозволяє отримати 
профіль працівників ефективних в своїй 
професійній діяльності і виявити їх 
відмінність від неефективних. Такий метод 
дозволяє нам економити час і отримувати 
достатньо обєктивні дані, але таким чином, 
ми аналізуємо не саму професію, а лише ті 
якості, які повязані з успішною реалізацією 
професійних функцій. 

Всі ці критерії оцінки мають як свої 
переваги, так і недоліки. Але всі в тій чи 
іншій мірі вони в першу чергу виступають 
складовими професіографії. Професіографія 
необхідна нам для виокремлення, створення 
критеріїв, які описуються професійними 
стандартами, а організаційна діагностика дає 
можливість виокремлення критеріїв іншого 
роду, які визначаються стандартами 
корпоративними. [8] 

Психологічне вивчення та аналіз 
трудової діяльності з метою вирішення 
завдань діагностики, прогнозування і 
формування професійної придатності 
передбачають отримання, систематизацію і 
використання наукових фактів, даних про 
психологічні характеристики конкретного 
трудового процесу, засобів, умов і організації 
діяльності. Такий комплексний метод 
вивчення і опису змістовних і структурних 
характеристик професії з метою 
встановлення особливостей взаємини 
суб'єкта праці з компонентами діяльності та 
її функціонального забезпечення називається 
професіографією. За результатами 
професіографіі складається професіограма - 
зведення відомостей (технічних, 
технологічних, санітарно-гігієнічних, 
психологічних, психофізіологічних) про 
характерні ознаки процесу праці, його умови 
та організацію. [1] 

Суть професіографіі відображена в 
самій її назві - «опис професії». Її можна 
схарактеризувати як технологію 
дослідження, по-перше, функціональних 
обов'язків, особливостей та умов виконання 
професійної діяльності, по-друге, якостей, 
якими повинен володіти професіонал, і 
різних протипоказань (фізіологічних і 
психологічних характеристик), що 
перешкоджають ефективному виконанню 
професійних функцій.[8] 

Професіографія дає змогу отримати 
інформацію про різноманітні особливості 
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професійної діяльності. Будучи 
діагностичною процедурою, професіографія 
рідко виступає в якості самостійного 
дослідження, у більшості випадків вона 
проводиться в якості допоміжного етапу 
перед кадровими подіями для забезпечення 
їх доцільності. Інформацію, зібрану в процесі 
професіографічного аналізу діяльності, 
можна використовувати для підвищення 
ефективності наступних практичних завдань 
у сфері психології праці та організаційної 
психології [3]: 

1. оцінка персоналу; 
2. професійне навчання (у тому числі 

адаптація нових співробітників, робота з 
кадровим резервом); 

3. профорієнтація (вибір професії); 
4. перепроектування / оптимізація 

режиму праці, засобів діяльності або умов 
трудової ситуації; 

5. нормування праці; 
6. виявлення причин аварій, низької 

ефективності праці, плинності кадрів; 
7. розробка або систематизація 

посадових інструкцій. 
При цьому саме практично орієнтована 

мета дослідження визначає основний 
напрямок і методи професіографії, структуру 
професіограми, обсяг її окремих частин. 
Наприклад, професіографія, спрямована на 
оптимізацію навчання, повинна включати, 
по-перше, аналіз найбільш трудомістких або 
складних моментів професійної діяльності і 
способів конструктивного вирішення 
проблемних ситуацій, по-друге, вивчення 
тих якостей, які піддаються значному 
розвитку в процесі професійного 
вдосконалення. При використанні 
професіографії в цілях раціоналізації режиму 
праці особливий акцент в ній має бути 
зроблений на а) специфіку і коливання 
навантаження протягом робочої зміни, б) 
тимчасових характеристиках процесу 
діяльності і нормах праці, в) найбільш 
динамічних індивідуальних 
характеристиках, зміна яких виступає в ролі 
індикатора стану професіонала. [8] 

Таким чином, професіографія була 
проаналізована О.М. Івановою, і нею 
запропоновано 4 типа професіографії: 

1) Інформаційне професіографування 
призначене для профконсультаційної роботи 
з людьми, які стоять перед необхідність 
вибрати професію. Це можуть бути школярі, 
випускники професійних учбових закладів, 
безробітні і працівники, які планують 

змінити роботу. В інформаційну 
професіографію включені:  

- загальна характеристика професії 
(соціальна цінність результатів роботи; 
історія і перспективи розвитку професії); 

- оглядова характеристика професійної 
діяльності (основні професійні функції, 
задачі і дії; загальна характеристика засобів 
праці); 

- загальна характеристика умов праці 
(мікрокліматичні умови роботи; соціальні та 
соціально – психологічні умови, та режим 
праці); 

- типові вимоги, які професія висуває до 
психофізіологічних та психологічних 
якостей людини, а також до його здоров’я;  

- інформація про учбові заклади, в яких 
готують даних спеціалістів. 

2) Діагностичне 
професіографування проводиться в умовах 
виявлення причин низької працездатності, 
невідповідної якості продукції, аварійності, 
травматизма. Даний тип професіограми є 
пошуковим, головне – встановити причини, 
які обумовили наявність названих факторів. 
Діагностична професіограма включає: 

 - предмет і задачі праці; 
 - засоби праці (вид та режим; органи 

управління; просторова організація робочого 
місця);  

- діяльність суб’єкта праці (види дій, 
помилок, перешкод тощо);  

- організація праці; 
- вимоги професії до особистісних, 

психологічних та психофізіологічних 
якостей суб’єкта праці; 

- діагностика причин низької 
ефективності діяльності суб’єкта праці;  

- дослідно – експериментальна 
перевірка гіпотези по удосконаленню 
професійної діяльності. 

3) Прогностичне 
професіографування використовується з 
метою видачі обґрунтованих рекомендацій 
по удосконаленню професійної діяльності 
або проектування професійного росту і 
кар’єри працівників. Прогностична 
професіограма включає наступні 
характеристики: 

- загальна характеристика професії 
(історія і перспектива розвитку професії; 
соціально-економічні умови виконання 
професійної діяльності; професіональне 
середовище); 

- зміст і об’єм професійного поля 
(характеристика професійного поля; 
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фактори, що визначають професійне поле; 
прогноз розвитку професійного поля);  

- професійна освіта, підготовка та 
підвищення кваліфікації;  

- професійна мобільність працівника 
(широта профілю спеціаліста; рівень 
ключових кваліфікацій; можливості зміни 
спеціальності і професії);  

- оцінка перспективності професії 
(професійно-психологічний потенціал 
особистості; професійна активність 
працівника; професійне самовдосконалення 
та кар’єра). 

4) Методичне професіографування 
дозволяє психологу підібрати або розібрати 
адекватні методи дослідження професійно 
важливих якостей і станів суб’єкта праці для 
вивчення динаміки їх змін і характеру 
функціонування. Схема методичної 
професіограми змінюється в залежності від 
цілі та задач дослідження, але основними 
блоками виступають зміст діяльності та 
умови праці (організація роботи). 

Об’єднавши всі вище перераховані 
професіограми, з їхніми особливостями 
організації та схемами проведення, 
отримаємо системну професіографію, яка за 
різних ситуацій деяким аспектам приділяє 
більше уваги, а деяким менше. [4] 

Складання професіограми як процес 
відображення системної організації повинно 
проводитися відповідно до таких принципів: 

1) специфічність (конкретність) опису 
певної діяльності; 

2) поетапність вивчення діяльності - 
процесуальна послідовність збору та аналізу 
матеріалу (етапи «інформаційний», 
«аналітичний», «синтетичний», 
«експериментальний», «результуючий»); 

3) цілеспрямованість опису - 
відповідність конкретним цілям вивчення 
(діагностичним, інформаційним, 
методичним та ін..) і конкретної практичної 
задачі (профорієнтація, профвідбір, 
профпідготовка та ін); 

4) селективність (вибірковість) об'єкта 
вивчення - концентрація на специфіці 
суб'єктно-об'єктних взаємозв'язків, найбільш 
складних завданнях трудового процесу; 

5) багаторівневість (комплексність) 
вивчення суб'єктно-об'єктних взаємозв'язків 
на всіх рівнях функціонування системи 
діяльності; 

6) динамічність вивчення - з 
урахуванням розвитку суб'єкта та зміни 
діяльності; 

7) системність - вивчення взаємозв'язків 
і взаємовпливів окремих компонентів 
діяльності на всіх її ієрархічних рівнях 
(діяльність, дії та операції, нормальні і 
екстремальні умови та ін); 

8) ідентичність методичних прийомів і 
програм вивчення і опису - для коректного 
порівняння професій; 

9) використання якісно-кількісних 
методів вивчення - взаємне доповнення 
змістовної і статистичної інформації. [1] 

У зв’язку з тим, що будь-яка професійна 
діяльність є складною системою, що 
характеризується взаємозв’язками її 
елементів, ієрархією цих елементів, 
наявністю системних якостей і системно 
утворюючого фактору, технологія 
психологічного вивчення суб’єкта праці, на 
думку О.М. Іванової, має проводитися на 
основі ряду принципів системної 
професіографії. Системна методологія 
забезпечує визначену орієнтацію не тільки в 
організації пізнання, але й у дослідженні 
системного об’єкта, тому що розкриває 
різноманітні характеристики об’єкта в їхніх 
взаємозв’язках і визначає умови їхнього 
вивчення: 

- кожен елемент системного об’єкта 
описується не як типовий, а з урахуванням 
його «місця» у цілому; 

- той самий «матеріал», субстрат 
виступає в системному дослідженні як такий, 
що володіє однозначно різними 
характеристиками, параметрами, функціями 
і навіть різними принципами; 

- дослідження системи з 
урахуванням умов її існування; 

- специфічною для системного 
підходу є проблема зародження 
властивостей цілого з властивостей 
елементів і навпаки – зародження 
властивостей елементів з характеристик 
цілого; 

- пояснення функціонування і 
розвитку об’єкта тільки на основі причинно-
наслідкового аналізу не завжди виявляється 
достатнім, тому що для системного об’єкта 
характерна і доцільність поведінки. 

Перераховані положення і принципи 
методології системного пізнання виділено з 
концепції системного підходу до діяльності, 
сформульованої Е.Г. Юдіним, є основою 
психологічного вивчення людини в трудовій 
діяльності. [6] 
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Висновки. 
Таким чином, професіографія 

орієнтована на забезпечення професійної 
успішності працівників як загальний метод 
аналізу та опису професійної діяльності. 

При вивченні професійної діяльності 
необхідно залучати цілий комплекс 
різноманітних методів (соціологічних, 
психологічних, фізіологічних тощо). На основі 
аналізу важливих елементів досліджуваної 
професії визначаються наступні психічні 
якості, які мають визначальну роль: необхідні 
та бажані; несумісні з даною діяльністю; 
комплексні, що визначають успіх діяльності. 
Потім формуються вимоги до психічних 
якостей працівника. 

Професіографія включає комплекс 
методів вивчення професійної діяльності, в 
тому числі методи збору емпіричних даних 
та їх аналіз. 

К. Маркс казав: «Способ изложения не 
может, с формальной стороны, не отличаться 
от способа исследования. Исследование 
должно детально освоиться с материалом, 
проанализировать различные формы его 
развития, проследить их внутреннюю связь». 

При цьому треба пам’ятати, що 
професіографія є як передумовою будь-якої 
роботи по психології даної конкретної 
професії, так і завершенням всіх робіт по її 
можливому всестороньому вивченні.  

Таким чином можна зробити висновки, 
що для опису будь-якої професії нам 
необхідно розглядати і вивчати її у 
комплексі, у системі, у наборі різноманітних 
взаємодій. І в залежності від того, до якої 
системи професія відноситься, тій чи іншій 
складовій привертати більше чи менше 
уваги. 
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OSOBLIVOSTІ TA PRINCIPLES SISTEMNOЇ PROFESІOGRAFІЇ 

The article analyzes the different views on profesiohraphy . An informational , diagnostic, prognostic and 
methodical profesiohraphy. Attention is paid to the core principles of building professiogram , its role and 
purpose. Describe the three basic components of individual labor: a physiological component , professional - 
qualification and motivating components. 

Singles out the following methods: study of regulatory documents developed both in the organization and 
outside it; description of occupations in the literature , survey managers, psychological study of successful and 
unsuccessful specialists.  

We consider the term "profession" in various senses. Indicates the areas of psychology, work and 
organizational psychology , which can use the information obtained by professiohraphic analysis activities.  

It sums up the views of various authors and describes the nature and principles of system profesiohrafiyi . 
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР АНТИСОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В 
УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

 
У статті розглянуто особливості формування системи цінностей особистості за умов суспільних 

трансформацій, що відбуваються в сучасній Україні. З’ясовано, що негативний вплив економічних, політичних і 
правових аспектів зумовлює появу викривленої особистісної системи цінностей, у якій значне місце посідає такий її 
елемент, як корупція. Констатовано, що співвіднесення корупції з індивідуальними потребами та цілями діяльності 
суб’єкта зумовлює набуття нею ціннісного змісту та перетворення її в особистісну цінність, а виникаючи в психіці 
індивіда з позитивною емоцією корупція як інструментальна цінність з’єднується з його когніціями та стає 
«спроможною» орієнтувати активність особистості у соціумі. Запропоновано соціально-психологічні заходи щодо 
мінімізації впливу корупцію на соціально-нормативну активність індивіда.  

Ключові слова: корупція, особистість, система цінностей, соціально-нормативна активність, 
ціннісно-нормативний підхід.  

В статье рассмотрены особенности формирования системы ценностей личности в условиях 
социальных трансформаций, которые происходят в современной Украине. Установлено, что негативное 
влияние экономических, политических и правовых аспектов обуславливает появление искривленной личностной 
системы ценностей, в которой значимое место занимает такой ее элемент, как коррупция. Констатировано, 
что соотнесение коррупции с индивидуальными потребностями и целями деятельности субъекта 
обуславливает приобретение ее ценностного содержания и превращения ее в личностную ценность, а 
возникая в психике индивида с положительной эмоцией, коррупция как инструментальная ценность 
объединяется с его когнициями и становится «способной» ориентировать активность личности в социуме. 
Предложены социально-психологические меры, которые минимизируют влияние коррупции на социально-
нормативную активность индивида.  

Ключевые слова: коррупция, личность, система ценностей, социально-нормативная активность, 
ценностно-нормативный подход.  

Постановка проблеми. Проблема 
соціально-нормативної активності індивіда в 
умовах суспільних перетворень, завжди 
відрізнялася власною складністю та 
багатоаспектним розглядом. Це зумовлено, 
перш за все тим, що в умовах значних змін 
основних ціннісних орієнтирів суспільства 
зазнали значного зламу ціннісні орієнтації 
окремих індивідів, а подекуди відбулася 
цілісна девальвація їхньої системи цінностей. 
У значної частини таких індивідів набули 
превалювання такі антицінності, як цинізм, 
брутальство, зневага, жорстокість, 
безвідповідальність тощо. Разом із цим, на 
протязі останніх десятиліть аксіологічного 
сенсу набуло й таке поняття, як «корупція». 
Власно корупції на протязі усіх років 
незалежності Української держави складала 
гостру та складну проблему, яку й на 
теперішній час не вирішено. Корупція 
вразила майже всі сфери життєдіяльності 
українських громадян: економіку, політику, 
правоохоронні органи, освіту, охорону 
здоров’я й т. п.. Мабуть не існує анклавів у 
соціальному просторі України, в якому не 
тільки її громадяни, а й представники інших 

країн не стикалися з таким ганебним 
явищем, як корупція  

Наприклад, показовими у цьому сенсі є 
дані, які були оприлюднені Міністерством 
юстиції України щодо проблеми корупції у 
вищій освіті у 2011 році [2]. Було 
констатовано, що корупція у сфері освіти є 
однією з найбільш поширених і небезпечних 
у сенсі соціального впливу. А розмір 
корупційних витрат є залежним від сфери 
навчання та зростає з віком людини, яка 
навчається (співвідношення середніх 
офіційних і неофіційних витрат у ВНЗ 
складає – 6000 грн. і 1500 грн. відповідно).  

На підставі соціологічних опитувань 
було встановлено, що досвід 
безпосереднього зіткнення з корупцією у 
ВНЗ мають загалом 33,2% опитаних, не 
мають 37,7%, а решта (29,1%) зазначають, 
що чули це від людей, які стикалися з цим 
особисто [2]. Констатується, що в основі 
корупційних практик переважає 
хабарництво, яке, часто-густо, набуває ознак 
«квазікорупційних» проявів. При цьому, 
25,5% складають так звані «добровільні 
хабарі», 49,7% «хабарі на вимогу» та 20% 
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хабарі з «використання зв’язків». Узагалі 
зазначається, що корупцією у сфері вищої 
освіти охоплено від 30% до 48% як 
викладачів, так й студентів.  

Разом із цим, слід зазначити, що поняття 
«корупції» переважно розглядається у руслі 
юридично-правового або соціально-
політичного контексту [10]. У соціально-
психологічному сенсі дане поняття ще не 
достатньо досліджено та науково 
обґрунтовано. Але корупція крім 
зазначеного, ще виступає феноменом 
соціально-психологічного характеру, 
оскільки значно впливає та визначає 
соціально-нормативну активність індивіда. 
Тому ми вважаємо, що феномен «корупції» 
доцільно проаналізувати на підставі 
соціально-психологічних підходів, а саме, 
крізь призму аксіологічного виміру.  

Мета та завдання дослідження 
полягають у спробі розгляду корупції як 
елементу системи цінностей індивіда, який 
значно впливає на спрямованість його 
соціально-нормативної активності.  

Стан дослідження. Аналіз наукової 
літератури, моніторинг Інтернет-сайтів, 
друкованих видань й т. ін. дає різне 
визначення поняття корупції та корупційних 
дій. Так, у Вікіпедії корупція (від лат. 
corrumpere – псування) визначається як 
протиправна діяльність, яка полягає у 
використанні службовими особами їх прав і 
посадових можливостей для особистісного 
збагачення, підкупу осіб і продажність 
громадських і політичних діячів [5]. У Законі 
України «Про боротьбу з корупцією» під 
корупцією розуміється «… діяльність осіб, 
уповноважених на виконання функції 
держави, направлена на протиправне 
використання наданих їм повноважень для 
одержання матеріальних благ, послуг, пільг 
або інших переваг» [6].  

Зарубіжний дослідник в галузі 
етнопсихології та спілкування Дж. Моул на 
підставі обзору результатів роботи Комісії 
міжнародної прозорості (КМП) робить 
висновки про те, що державні посадові особи 
та політики беруть хабарі з причин низької 
зарплати у державному секторі, із-за 
наявності недоторканості посадових осіб, 
певного засекречення їхньої діяльності. 
Поряд із цим, відносно держав, які стали на 
шлях ринкової економіки відзначаються 
послаблення державного контролю, процес 

приватизації, розширення зарубіжного 
інвестування та торгівлі [9].  

Моул склав таблицю, в якій на підставі 
результатів обзору «Gallup International» 
(визначалась схильність експортуючих 
компаній до дачі хабарів) розташував 
держави, у яких завжди, часто, іноді, рідко та 
ніколи беруть / не беруть хабарі щодо 
вирішення питань пов’язаних з веденням 
бізнесу. Було констатовано, що хабарі 
завжди беруть у Росії, Україні, Румунії, 
Болгарії. Ніколи не беруть у Данії, Швеції, 
Норвегії, Фінляндії [9, с. 97]. І хоча ці 
результати не є національним індексом 
корупції, проте вони відтворюють загальне 
сприйняття громадян певної держави 
громадянами інших країн.  

З індексом сприйняття корупції 
(щорічно укладається міжнародною 
організацією Transparency International) у 
2011 році Україна посіла 152 місце зі 183 
(поряд з Таджикистаном) і в цілому 
залишається країною, у якій найбільш 
ураженими корупцією вважаються 
правосуддя, правоохоронні органи, 
парламент та система державної служби [6]. 
Згідно соціологічних опитувань щодо 
оцінки рівня корупції в державі у 2011 році 
було засвідчено про набуття нею 
масштабних форм. Як зазначає Центр 
Разумкова: 12% опитаних вважають, що 
«хабарі беруть всі»; 49% − «багато хто»; 
29% − «дехто». І тільки 2% респондентів 
вважають, що в країні «майже ніхто не бере 
хабарів» [6]. При цьому, 60,1% 
респондентів заявили, що були втягнуті в 
корупційні стосунки з посадовцями 
протягом останніх 12 місяців [7].  

Основною причиною такого стану є те, 
що Україна знаходиться серед тих держав де 
панує влада певних правил, а не правила 
закону. Тому мабуть більшість українців 
розуміють закон як прояв влади тих, хто 
знаходиться на ієрархічній сходинці вище 
них (народні депутати, високопосадовці, 
представники силових структур і т. ін.) та 
володіють більшими правами. У цьому сенсі 
слід визнати існування у нашому суспільстві 
певної конгруентності між просоціальними 
нормами та нормами, які притаманні 
кримінальному співтовариству. Так, у 
кримінальному світі засуджується 
повідомляти органи правопорядку про місце 
перебування правопорушників і 
пропагується терпиме ставлення до 
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злочинців. Теж саме спостерігається й 
відносно корупції. А причина цього у тому, 
що ставлення більшості українців до 
правоохоронних інституцій, самих 
правоохоронців за останній час значно не 
покращилось й залишається, здебільшого, 
негативним.  

Зазначене суттєво впливає й на 
ставлення людини до скоєння того або 
іншого правопорушення. За період 
трансформаційних змін як у російському [8], 
так і в українському соціальному середовищі 
була вироблена норма, за якої людина звикла 
не звертати уваги на те, що у разі розкриття 
злочину вона зазнає певних соціальних 
дискримінацій. Засудження за злочин або 
вчинення корупційних дій не стає 
визначальним в майбутньому успішному 
кар’єрному просуванні людини або занятті 
більш високого соціального статусу в 
суспільстві. Більше того, як зазначають 
В. Е. Квашис і С. Ш. Цагикян, що 
досліджували особистість хабарників та 
особливості їхньої злочинної діяльності, усе 
різноманіття особистісних властивостей 
хабарників формувалося під впливом 
розповсюдження хабарництва та його за 
звичайності у свідомості оточуючих [4]. 
Тобто, в умовах задоволення 
найрізноманітніших індивідуальних потреб 
за рахунок хабара − це стає звичайним 
явище, яке самостійно формує та множить 
стереотипи такої протиправної поведінки. 
Попит породжує пропозиції, що в решті 
решт призводить до «тиражування» такої 
активності, навіть в умовах, коли потреби 
можна задовольнити легальним шляхом, але 
стереотипне мислення продукує думку – 
«простіше та надійніше дати хабара 
(подарунок) та вирішите свою проблему» 
або «хабар – це доплата за тяжку та невдячну 
працю».  

Ще одною причиною терпимого 
ставлення українців до корупції є те, що в 
умовах, коли соціальна і навіть у більш 
вузькому сенсі правова норма буде 
диктувати одне, а соціально-економічні 
умови життя друге, дійсну роль у виборі 
напрямку їхньої поведінки, як правило, 
гратимуть соціально-економічні чинники.  

Проте ми не мусимо абсолютизувати 
зазначений негатив, оскільки в Україні має 
місце тільки прояв певної питомої ваги таких 
дій. Не у всіх регіонах України, і не у всіх 
містах більшість громадян розуміє закон як 

прояв влади. Значна частина з них вважає 
закон як певний соціальний контракт, який 
налічує відповідальність кожного для 
суспільного блага [4]. Взагалі, домінує 
поєднання і першого і другого, яке продукує 
у повсякденному житті українських 
громадян, стилях керування та їхньої 
взаємодії.  

Як свідчать дослідження головною 
причиною такого ставлення індивідів до 
існуючих суспільних проблем є зміни їхніх 
ціннісних орієнтирів, що зумовлені 
трансформаціями економічного, соціального, 
політичного, юридичного та культурного 
характеру [8]. Втрата дієвого впливу 
інститутів соціалізації, занепад родинних 
цінностей, невизначеність політичного та 
соціально-економічного розвитку, втрата 
віри в майбутнє, превалювання 
кофігуративних і префігуративних елементів 
культури над постфігуративними 
спонукають появу певних змін у 
самосвідомості особистості. А, оскільки 
відбувається переформатування 
самосвідомості людей, які «вийшли» з 
радянської системи відносин на тлі 
руйнування сталих ціннісних орієнтирів, то 
заміна їх новими може зайняти значний час, 
а у окремих індивідів цей процес може 
ніколи не завершитися.  

Отже феномен корупції ми пропонуємо 
розглядати крізь призму наявних ціннісних 
відносин, що склалися в українському 
суспільстві та ціннісних уявлень і ставлень 
індивідів до можливостей задоволення ними 
власних потреб в умовах перманентних 
суспільних трансформацій.  

Виклад основних положень 
дослідження. Цінність, з одного боку, 
виступає як позитивна (або негативна) 
значимість для історично визначеної 
спільності або окремої особистості будь-яких 
природних і соціальних явищ, процесів і 
інших реальних або ідеальних об'єктів 
оцінки. З іншого − внутрішньо суб'єктивного 
− боку, цінностями є погляди, переконання, 
ідеї й ідеали, нормативи і зразки, інтереси і 
життєві плани, відповідно до яких і на основі 
яких ці об'єкти визнаються цінними, 
шкідливими або байдуже-нейтральними [11].  

Психологічна спрямованість цінностей 
обумовлена їхніми мотивоутворюючими 
чинниками, участю у визначенні цілей і 
засобів, що відповідають їхній сутності. 
Вони виступають основою прийняття рішень 
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і критерієм того, до чого варто прагнути і 
чого варто уникати. Більш того, цінності 
виступають «арбітром» у вирішенні 
внутрішніх конфліктів, указуючи на кращий 
вихід, вносять усталеність у поведінку 
особистості і громадського життя, 
забезпечуючи можливість передбачення 
ситуації. Коли ми знаємо, яким ідеям 
служить людина, які ідеали нею 
звеличуються, які вона переслідує цілі, ми 
можемо відповісти на запитання, чому і 
заради чого вона робить той або інший 
вчинок. 

Будь-яке явище має об'єктивне значення 
цінності, служить або здатне служити 
соціально значимій діяльності та досягненню 
цілей, і співвіднесене з індивідуальними 
потребами і цілями діяльності суб'єкта, воно 
набуває ціннісного змісту, стає особистісною 
цінністю. А, саме особистісний характер 
перетворює цінність у психологічне поняття. 
Подібно тому, як психологічний аналіз 
потреб неминуче перетворюється в аналіз 
мотивів, так і аналіз мотивів переходить в 
аналіз цінностей у якості мотивоутворюючих 
чинників [12]. Ієрархія мотивів відповідає 
ієрархії цінностей, оскільки система мотивів 
є проекцією ціннісної структури особистості. 
Предмет потреби є носієм цінності, оскільки 
має властивості, що роблять його придатним 
для задоволення потреб і, отже, цінним у 
контексті даної діяльності. 

Зважаючи на те, що всяка система 
цінностей має індивідуалізований характер, 
її функціонування визначає вибірність 
психічної активності особистості. Разом із 
цим, виникаючи в психіці людини з 
позитивною або негативною емоцією, 
цінність, з'єднана з конкретними знаннями, 
орієнтує її поведінку або діяльність у 
соціумі. Але, функціонально система 
цінностей виступає в якості мотивів 
діяльності та поведінки особистості. Це 
відбувається в силу прагнення людини до 
досягнення визначених цілей, що 
співвідносяться з цінностями, які увійшли у 
її особистісну структуру. З огляду на те, що 
ядро особистості людини складають її 
узагальнені смислові утворення, а 
смислоутворення є нічим іншим, як 
ставлення приватної діяльності людини до 
системи її цінностей, то все, що має статус 
цінності, є безпосереднім стимулом для 
відповідного поведінкового акту. Звідси 
закономірним є висновок, що психологічний 

зміст системи цінностей особистості складає 
мотиваційну основу її поведінки та є одним з 
основних чинників особистісного вибору. 

За своєю соціально-психологічною 
значимістю цінності підрозділяються на 
універсальні, внутрішньогрупові, 
індивідуальні або особистісні [1; 3; 12]. Їхнє 
об'єднання має ієрархічну структуру, що 
відбивається як обставинами життя 
особистості або групи, так і віковими, 
статевими характеристиками індивідів. Така 
диференціація припускає наявність зв'язку 
між цінностями і тими соціальними 
правилами, що існують для підтримки 
суспільного порядку або 
внутрішньогрупових відношень. А оскільки 
цінності та соціальні норми складають єдину 
ціннісно-нормативну систему особистості, то 
під цінностями можуть матися на увазі й 
різні феноменологічні явища, що стають 
такими внаслідок перетворення їх в смислові 
конструкти поведінки особистості. За таких 
умов корупція, як феноменологічне явище 
може набувати ціннісного змісту й визначати 
спрямованість поведінки особистості.  

На підставі ціннісно-нормативного 
підходу запропонованого О. Р. Ратіновим 
[13], модель особистості корупціонера, як і 
будь якого іншого правопорушника може 
бути розглянута у якості планетарно-
автономного утворення. В центрі цієї моделі 
знаходиться особистісне ядро, а навколо 
нього в різних площинах і на різних відстанях 
– «орбітах» − знаходяться інші утворення. Ці 
утворення суть не що інше як особистісні 
цінності. Кожна така цінність має свою 
«питому вагу». У центрі знаходяться 
найбільш значимі й тому найбільш стабільні 
цінності, а в міру віддалення від них − 
підпорядковані першим, більш лабільні та 
ситуативні цінності. Руйнація будь-якої 
цінності на «периферії» не викликає 
кардинальних змін особистості, оскільки 
зберігається її ядро. Ядерним же утворенням 
особистості є її морально-психологічні 
модифікації, яка виражена в категорії «сенсу 
життя» [13, с. 127]. 

Отже ми вважаємо, що корупцію можна 
розглядати і у якості внутрішньогрупової 
цінності, і у якості особистісної цінності, 
якщо вона була інтерналізована індивідом. 
Така цінність може переходити із розряду 
лабільної або ситуативної у розряд 
стабільної, що засвідчує наявну соціально-
нормативну деформацію особистості.  
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Але, чому корупція може стати 
стабільною особистісною цінністю? 
Відповідь прихована у самому змісті 
корупційного вчинку. Корупцію треба 
розглядати у якості інструментальної 
цінності, що визначає спрямованість дій 
суб’єкта, як нормативних, так й 
протиправних, які на його думку є кращими 
або більш ефективними для задоволення 
власних потреб або реалізації 
корпоративного інтересу. При цьому 
нормативні дії суб’єкта корупції 
передбачають вирішення питань у межах 
власних повноважень, які забезпечені 
законодавчими та іншими положеннями, але 
за які вимагається хабар. Протиправні – 
суперечать діючому законодавству або 
виходять за межі компетенції посадової 
особи, але які суб’єкт корупції вчиняє за 
одержання матеріальних благ, послуг, пільг 
або отримання інших переваг.  

«Перевагами» корупційних дій або їхнє 
ціннісне значення для людини полягає у 
тому, що: індивід, який вважає, що може 
вирішити будь-яке питання, навіть за 
межами власної компетенція підвищує 
власний соціальний статус, розширює 
масштаби вирішених задач, спілкування, 
взаємодії з «елітою», великі особисті 
можливості. Це задовольняє потребу в повазі 
з боку оточуючих і перш за все тих, хто 
отримує від його корупційних дій зиск 
(родичі, друзі, референтне оточення); індивід 
відчуває особисту перевагу над іншими, 
владу та силу, що може компенсувати 
комплекси неповноцінності, що викликані 
безсвідомими мотивами, які виконують 
компенсаторні функції; виникають плани 
щодо інших масштабів вирішення особистих 
проблем і перш за все матеріального 
характеру, а також проблем близьких і 
рідних. Більшість того, що вважалось раніше 
не доступним стає можливим, простим і 
звичайним, за рахунок швидкого 
задоволення гедоністичних потреб; 
корупційні дії економлять час, а усяка 
економія часу призводить до економії 
грошей; корупція призводить до кругової 
поруки, а групова згуртованість надає 
«відчуття сили».  

Отже з огляду на вищезазначене, 
корупцію в сучасному українському 
просторі слід розглядати криз призму її 
ціннісного значення для індивіда. Особливо 
складним виявляється питання мінімізації 

прояву корупції у якості інструментальної 
цінності особистості. Це більш складна 
проблема, ніж посилення кримінальної 
відповідальності за вчинення корупційних 
дій. Але, в той же час, більш дієва та 
ефективна. Як ми вважаємо, треба посилити 
тиск у сфері інформаційної політики, для 
чого потрібно задіяти наявні засоби масової 
інформації. Погоджуючись з тим, що 
потрібні системні зрушення у боротьбі з 
корупцією, як результат запровадження 
спеціальної програми усунення 
корупційногенних функцій в галузі та 
системі державного управління [2], потрібно 
ще й зневолювати корупцію як цінність, 
через запровадження системи психологічних 
впливів на свідомість громадян. Змістовно 
такі впливи треба наповнювати прикладами 
успішної боротьби з хабарниками, 
висміювати їхні дії, надавати соціальні 
докази просоціальних алгоритмів вирішення 
життєвих проблем, залучати фахівців 
спроможних надати експертну оцінку, 
формувати моду у молодих людей щодо 
зневажливого ставлення до корупціонерів і 
хабарників тощо.  

Висновки. Нажаль, на сьогодні, 
корупція стала для багатьох українців 
інструментальною цінністю, яка значно 
впливає на спрямованість їхньої соціальної 
активності. Співвіднесення корупції з 
індивідуальними потребами та цілями 
діяльності суб’єкта зумовлює набуття нею 
ціннісного змісту та перетворення її в 
особистісну цінність. Виникаючи в психіці 
індивіда разом із позитивною емоцією 
корупція як інструментальна цінність 
з’єднується з його когніціями і спрямовує 
його соціальну активність.  

Формування ціннісної системи 
особистості є складним і тривалим процесом. 
Головне в ньому – насичення її цінностями 
соціально-нормативного, просоціального, 
правового характеру. З цією метою, перш за 
все, потрібно організувати інформаційний 
простір країни таким чином (організувати 
інформаційні та нормативні впливи), щоб 
цінності кримінальної субкультури та така 
антицінність, як корупція були не 
спроможними набути об'єктивного значення 
особистісних цінностей, слугувати 
інструментом досягнення індивідуальних і 
групових цілей, а співвіднесені з 
індивідуальними потребами та цілями 
діяльності суб'єкта, не набули особистісного 
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ціннісного змісту. Через наявні ЗМІ 
необхідно наситити інформаційний простір 
прикладами успішної боротьби з 
хабарництвом, покаранням хабарників, 
висміювання їхніх дії, надавати соціальні 

докази просоціальних алгоритмів вирішення 
життєвих проблем, формувати моду у 
молодих людей на наслідування соціально-
нормативним алгоритмам життєдіяльності.  
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SUSPІLNIH PERETVOREN 
The article discusses the features of a personal value system in conditions of social transformations that 

have taken place in modern Ukraine. Found that the negative impact of economic, political and legal aspects of 
the causes the appearance of a curved personal value system, which is a significant element of corruption. On the 
basis of value-determination of the value of the normative approach examined the relationship of the individual 
to modern aspects of his life. Determined that corruption is a phenomenon that has become an objective value 
based on its penetration into all spheres of public life, and it becomes a significant factor for achieving personal 
goals. Stated that the correlation of corruption with individual needs and objectives of activity of the subject 
makes the acquisition of its value the content and turning it into a personal value, originating in the psyche of an 
individual with a positive emotion corruption as instrumental value is merged with his kogniciy and is able «to 
guide» the activity of the individual in society. Proposed social and psychological measures that minimize the 
impact of corruption on economic and regulatory activity of the individual.  
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ПРОГРАМА ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ ВПЛИВІВ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ БІЙЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ 

 
У статті наведено авторська програма психопрофілактики негативних впливів професійної 

діяльності у бійців-початківців спецпідрозділів. За результатами проведеного психодіагностичного 
дослідження нами були виділені психологічні чинники, що потребують профілактики і психокорекції.  

Ключові слова: бійці спецпідрозділу, психопрофілактика, тренінг. 
В статье приводиться авторская программа психопрофилактики негативных влияний 

профессиональной деятельности у молодых бойцов спецподразделений. На основе результатов 
проведенного психодиагностического исследования были выделенны психологические факторы, 
нуждающиеся в профилактике психокоррекции.  

Ключевые слова: бойцы спецподразделений, психопрофилактика, тренинг. 
Психологічна профілактика розвитку 

негативних психічних явищ у працівників 
спецпідрозділів ОВС, обумовлених 
специфікою службової діяльності, має на 
увазі превентивну діяльність, спрямовану на 
запобігання формуванню і проявам даного 
явища. Заходи психопрофілактичного 
характеру можуть здійснюватися в процесі 
індивідуального консультування, проведення 
соціально-психологічних і психокорекційних 
тренінгів. 

Здійснення аналізу останніх досліджень 
і публікацій з цієї проблеми свідчить, що 
питання особливостей впливу на психіку 
працівників ОВС стресогенних чинників їх 
професійної діяльності вирішувались 
багатьма дослідниками [1, 2]. Існують 
дослідження, в яких доведено, що такі 
чинники викликають негативні зміни в 
психіці постраждалих осіб [3]. Важливою 
особливістю впливу також є специфіка 
службової діяльності, стаж та індивідуальне 
сприйняття екстремальних умов 
працівником ОВС [4]. Але питання 
психопрофілактики негативних психічних 
впливів професійної діяльності на таких 
фахівці розроблені недостатньо. 

За результатами проведеного 
психодіагностичного дослідження нами були 
виділені психологічні чинники, що 
потребують профілактики і психокорекції у 
працівників спецпідрозділів. У початківців 
це: готовність до ризику, мотивація 
досягнення, агресивність і нервово-психічна 
стійкість. Відповідно до цих чинників нами 
була створена програма психопрофілактики, 
що включила чотири основні блоки. 1. 
Тренінг-семінар «Оптимізація готовності до 
ризику». 2. Тренінг мотивації досягнення. 3. 
Тренінг «Управління агресією». 4. Програма 
підвищення нервово-психічної стійкості. 

Тренінг-семінар «Оптимізація 
готовності до ризику» 

У основі цієї частини програми лежать 
теоретичні положення, згідно з якими 
готовність до ризику є особовою рисою. 
Ризикована професія визначає розвиток 
професійно значимих особових якостей, їх 
поєднання. 

При цьому ми вважаємо, що для 
розвитку оптимального рівня готовності до 
ризику в професійній діяльності працівника 
спецпідрозділів ОВС можливе використання 
спеціально розробленого нами тренінг-
семінара.  

Основне завдання тренінг-семінара 
полягало в організації роботи, пов'язаної з 
підвищенням самосвідомості особистості і 
оптимізацією рівня готовності до ризику у 
початківців. Практична реалізація 
тренінгової програми відповідала чотирьом 
основним стадіям психологічної технології 
конструктивної зміни поведінки - підготовці, 
усвідомленню, переоцінці, дії і зачіпала 
мотиваційну, когнітивну, афективну і 
поведінкову сфери особистості.  

Стадія підготовки включала попередню 
бесіду з потенційними учасниками з метою 
роз'яснення їм цілей, завдань і змістовною 
спрямованістю майбутньої роботи. Тут 
відбувалося залучення працівників до 
позначеної тематики, стимулювався їх 
інтерес до пізнання себе, проводилася 
діагностика особових і професійних якостей, 
результати якої використовувалися на 
подальших стадіях тренінг-семінара.  

За підсумками цієї роботи була утворена 
група, що складається з 14 осіб, які виявили 
бажання взяти участь в тренінговій програмі. 
Реалізація цієї стадії також включала 
проведення першої зустрічі учасників 
тренінгової групи з використанням вправ, 
спрямованих на знайомство, зняття 
психоемоційної напруги, встановлення 
довірчих стосунків і включеність в зміст 
тренінг-семінара.  
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Встановлення правил групи. У цій 
частині роботи визначалися: 

а) регламент зустрічей (час початку і 
кінця занять, тривалість, частота, режим 
роботи групи); 

б) групові норми; 
в) групові ритуали (спосіб вітання і 

прощання, обмеження, санкції за запізнення і 
порушення групових норм і ін.); 

Збір проблематики. Для того, щоб 
отримати первинне уявлення про 
обмеження, утруднення і проблеми 
учасників, можливе обговорення по 
основних напрямах життєдіяльності. 

При цьому дуже важливо 
дотримуватися послідовності обговорення - 
спочатку негативний досвід, а потім 
позитивний. Обговорення досвіду дає 
можливість розповісти про власні 
переживання з одного боку, і відреагувати 
негативні емоції, з іншого. Обговорення 
позитивного досвіду часто призводить до 
усвідомлення того, що не так усе погано, що 
є люди, на яких можна покластися, які 
можуть підтримати, які розуміють і люблять. 

На етапі усвідомлення відбувалися, 
головним чином, когнітивні зміни - 
актуалізація значущості уміння діяти в 
ситуаціях ризику, прояснення цих ситуацій. 
На цьому етапі ми спостерігали підвищення 
рівня самосвідомості. Учасники починали 
по-новому дивитися на себе і власні дії, 
починали більшою мірою рефлексувати 
свою професійну діяльність. На цій стадії 
використовувалися такі методи, як міні-
лекції, робота в малих групах, дискусія, 
брейнстормінг.  

На етапі переоцінки до когнітивних змін 
підключилися ще і афективні. Учасники 
рефлексували свою поведінку, реакції і 
співвідносили їх з тим, який вплив вони 
роблять на оточення. На цій стадії в процесі 
ролевих ігор, програвання ситуацій, що 
містять в собі елементи ризику і пов'язані з 
прийняттям рішення, учасники отримували 
не лише зворотний зв'язок, але і спільно 
продумували можливі варіації виходу з них. 
В ході обговорень висувалися альтернативні 
точки зору, пов'язані з суб'єктивною оцінкою 
можливих наслідків того або іншого 
рішення. За підсумками цієї роботи 
учасниками були виділені найбільш 
продуктивні моделі поведінки в ситуаціях 
невизначеності, які можна використати в 
самостійній професійній діяльності.  

На стадії дії учасники діставали 
можливість закріплення нових моделей 
поведінки в ризикованих ситуаціях, з якими 
вони можуть зіткнутися в професійній 

діяльності. На цьому етапі обговорювалися 
підсумки тренінг-семінара, а також 
проводилася повторна діагностика, що 
виявляє психологічні особливості готовності 
до ризику.  

Програма тренінгу мотивації 
досягнення 

Мета тренінгу: досягнення стійкого 
підвищення рівня мотивації досягнення удачі 
і зниження рівня мотивації уникнення 
невдачі у учасників тренінгу.  

Завдання тренінгу: 1. Досягнення того, 
щоб у учасників тренінгу після закінчення 
його з'явилися/розвинулися стійкі бажання і 
уміння в самостійній постановці цілей 
діяльності. 2. Розвиток стійкого прагнення до 
досягнення самостійно поставленої мети. 3. 
Нівеляція прагнення сподобатися 
оточуючим у своїх цілях, засобах і 
результатах діяльності. 4. Навчання умінню і 
бажанню вибирати середні або трохи вище 
за середні по складності виконання завдання.  

1. Змістовні аспекти роботи в тренінгу 
мотивації досягнення.  

Як було вже вказано основними 
категоріями мотивації досягнення 
являються: самостійна постановка мети, 
прагнення досягти самостійно поставленої 
мети, відсутність прагнення сподобатися і 
перевага середніх по трудності завдань. У 
зв'язку з цим необхідно відмітити те, що ці 
категорії знаходяться в глибокому 
взаємозв'язку між собою і, відбиваючи 
окремі сторони мотивації досягнення, вони 
не можуть розглядатися як самостійні 
чинники, незалежно від інших, що 
допомагають, у разі негативної зарядженої 
тих, що заважають розвитку мотивації 
досягнення. Для зміни рівня мотивованості 
особливо важливим видається не парціальне 
використання цих категорій в методах: 
вправах, іграх і так далі, а синтетичне 
використання принаймні двох категорій в 
кожному методі.  

Тому, як правило, на практиці йдеться 
вже не про ці категорії або показники, а про 
формувальні впливи. Основні формувальні 
впливи об’єднані в чотири групи:  

1) формування синдрому досягнення, 
тобто переважання у людини прагнення до 
успіху над прагненням уникати невдачі; 2) 
самоаналіз; 3) виробітки оптимальної 
тактики цілеутворення в конкретних видах 
поведінки і в житті в цілому; 4) міжособова 
підтримка. Кожна з цих груп складається у 
свою чергу з сукупності конкретніших 
впливів.  

Так, наприклад, формування синдрому 
досягнення припускає:  
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а) навчання способам створення 
проективних оповідань з яскраво вираженою 
темою досягнення, б) навчання способам 
поведінки, типовим для людини з 
високорозвиненою мотивацією досягнення 
(перевага середніх по труднощів цілей і 
уникнення легких і дуже складних цілей; 
перевага ситуацій з особистою 
відповідальністю за успіх справи; уникнення 
ситуацій, де мету задають інші люди; 
перевага ситуацій із зворотним зв'язком і так 
далі), в) вивчення конкретних прикладів зі 
свого повсякденного життя, а також з життя 
людей, що мають високорозвинену 
мотивацію досягнення; аналіз цих прикладів 
за допомогою системи категорій, 
використовуваних при діагностиці мотивації 
досягнення.  

У програмі цього тренінгу закладено 
використання усіх формувальних впливів.  

2. Особливості форм і методів 
проведення тренінгу мотивації досягнення.  

В процесі тренінгу учасникам видається 
стимульний матеріал: категорії зміст 
проективних оповідань, що відбивають 
мотивованість на досягнення і уникнення, 
малюнки з темою досягнення. Також 
видається матеріал, що репрезентує ситуацію 
тренінгу: переліки категорій і характеристик, 
властивих мотивації досягнення успіху, а 
також вправи для самостійного виконання.  

3. Структурні компоненти занять.  
Тривалість тренінгу складає два дні, в 

два етапи. Тривалість одного етапу - п'ять 
годин, включаючи одну перерву.  

Відповідно до традиційних 
представлень про поетапність засвоєння 
мотиву досягнення увесь тренінг розбитий 
на шість кроків (по три на кожен етап):  

1) привертання уваги учасників до 
змісту тренінгу; 2) отримання учасниками в 
ході різних ігор і при виконанні спеціальних 
вправ досвіду мислення, поведінки і 
емоційного реагування, що відповідає цьому 
мотиву; 3) засвоєння учасниками 
спеціальних термінів, що означають різні 
компоненти формованого мотиву; 4) 
співвідношення цього мотиву кожним 
учасником зі своїм ідеалом, зі своїми 
основними духовними цінностями і особове 
прийняття мотиву; 5) практичне 
використання учасниками (за допомогою 
ведучого) знань, отриманих в ході тренінгу, в 
реальних життєвих (тренінгових) ситуаціях; 
6) самостійна поведінка учасників відповідно 
до засвоєного мотиву на тлі допомоги, що 
зменшується, і контролю, що ослабляється, з 
боку ведучого.  

Кожен крок в середньому займає 
близько півтори години, але залежно від 
потреби, категорії учасників ведучий має 
право варіювати витрати часу.  

Тренінг «Управління агресією» 
Мета тренінгу — усвідомлення і 

навчання конструктивним способам 
управління агресією. Специфіка нашої 
програми, у порівнянні з усіма іншими 
полягає в тому, що усі інші тренінги 
вписуються в рамки біхевіоральної 
парадигми. Цей тренінг, порушуючи формат 
класичного поведінкового тренінгу, 
органічно поєднується з когнітивними і 
екзистенціально-гуманістичними 
психотерапевтичними методами. Виходячи з 
цього, корекційна праця в групі відбувається 
не лише на поведінковому рівні, але і на 
особовому, тим самим зачіпаючи глибинні 
пласти індивідуальності. 

Програма «Тренінг управління 
агресією» має триденну тривалість. 
Традиційні тренінгові процедури — ролеві 
ігри, різного роду вправи, дискусії, міні-
лекції, поєднуються з психотерапевтичними. 
З психотерапевтичних методів 
використовуються: раціонально-емотивна 
психотерапія, психосинтез, гештальттерапія, 
соконсультування, екзистенціальна 
психотерапія.  

У програмі тренінгу була використана 
модель покрокової зміни агресивності 
учасників: 

1. Усвідомлення - розширення 
інформованості про агресивність як 
особистісну рису. 

2. Переоцінка власної особистості - 
оцінка того, що учасник відчуває і думає про 
себе, власну поведінку в ситуаціях 
професійної діяльності. 

3. Переоцінка оточення - адекватна 
оцінка впливу агресивності працівника 
спецпідрозділів на інших людей. 

4. Внутрішньо-групова підтримка - 
відкритість, довіра, співчутливе розуміння 
групи при обговоренні проблеми 
агресивності. 

5. Закріплення «Я» - пошук, вибір і 
ухвалення рішення діяти, формування 
упевненості в можливості конструктивної 
зміни ситуації. 

6.  Підкріплення - самопохвала або 
похвала від учасників групи у зв'язку з 
конструктивною зміною поведінки. 

7. Розширення можливостей 
самореалізації в професійній діяльності у 
зв'язку з формуванням саморегуляції 
ситуативної агресивності. 
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 Таким чином, представлена концепція 
тренінгу дає можливість більше усвідомлено 
відноситися до агресивних проявів людини, 
ідентифікувати, диференціювати, приймати і 
управляти агресією. Це дозволяє істотно 
розвинути свою внутрішню свободу, 
відповідальність, збалансувати 
гармонійність, що, безумовно, сприяє 
особистісному росту, поведінковій 
ефективності і продуктивності. 

Програма підвищення нервово-
психічної стійкості 

Важливим резервом у стабілізації свого 
емоційного стану є вдосконалення дихання. 
Не останню роль невміле дихання грає і в 
стомлюваності. Зосередивши свою увагу, 
неважко помітити, як міняється дихання 
людини в різних ситуаціях. Як видно, 
порушення дихання залежать від 
внутрішнього стану людини, а тому і 
довільне впорядковане дихання повинне 
чинити зворотню дію на цей стан. 
Навчившись впливати на своє дихання, 
можна придбати один із способів емоційної 
саморегуляції.  

Заспокійливе дихання корисно 
використовувати, щоб погасити надмірне 
збудження і нервову напругу. Цей тип 
дихання може нейтралізувати нервово-
психічні наслідки конфлікту, зняти 
«передстартове» хвилювання і допомогти 
розслабитися перед сном, будучи простим, 
але ефективним засобом проти безсоння.  

Мобілізуюче дихання допомагає 
здолати млявість і сонливість при стомленні, 
сприяє швидкому і безболісному переходу 
від сну до пильнування, мобілізації уваги. 
Тому доцільно «озброїтися» дихальною 
гімнастикою як вірним і доступним засобом 
управління емоційним станом. 

Дихальні вправи можна виконувати у 
будь-якому положенні. Обов'язковою є лише 
одна умова: хребет неодмінно повинен 
знаходитися в строго вертикальному або 
горизонтальному положенні. Це дає 
можливість дихати природно вільно, без 
напруги, повністю розтягувати м'язи грудної 
клітки і живота. Дуже важливе також 
правильне положення голови: її необхідно 
тримати прямо і вільно. Такий спосіб 
дихання поступово має бути доведений до 
автоматизму, стати природним. 

Дихальні вправи з тонізуючим ефектом 
Вправа «Ха-дихання» 
Початкове положення — стоячи, ноги на 

ширині плечей, руки уздовж тулуба. Зробити 
глибокий вдих, підняти руки через сторони 
вгору над головою. Затримка дихання. Видих 
— корпус різко нахиляється вперед, руки 

скидаються вниз перед собою, відбувається 
різкий викид повітря із звуком «ха»! 

Вправа «Замок» 
Початкове положення — сидячи, корпус 

випрямлений, руки на колінах, в положенні 
«замок». Вдих, одночасно руки піднімаються 
над головою долонями вперед. Затримка 
дихання (2— 3 секунди), різкий видих через 
рот, руки падають на коліна. 

Вправа «Голосова розрядка» 
Зробити видих, потім повільно 

глибокий вдих і затримати дихання. Потім на 
видиху вигукнути будь-які слова, що 
прийшли в голову, а якщо немає слів - 
видати різкий звук, наприклад, «Ух»! 

Дихальні вправи із заспокійливим 
ефектом 

Вправа «Відпочинок» 
Початкове положення — стоячи, 

випрямитися, поставити ноги на ширину 
плечей. Вдих. На видиху нахилитися, 
розслабивши шию і плечі так, щоб голова і 
руки вільно звисали до підлоги. Дихати 
глибоко, стежити за своїм диханням. 
Знаходитися в такому положенні впродовж 
1-2 хвилин. Потім повільно випрямитися. 

Вправа «Передих» 
Вивільнення дихання — один із 

способів розслаблення. Впродовж трьох 
хвилин потрібно дихати повільно, спокійно і 
глибоко.  

Вправа «Дихання з полегшенням» (для 
самостійного виконання, в якості домашнього 
завдання). Потрібно згадати про що-небудь 
неприємне, прикре, дратуюче. Спостерігаючи 
за внутрішніми відчуттями, треба знайти саме 
ті, що з'явилися при неприємному спогаді. 
Потрібно думати про неприємне, одночасно 
продовжуючи стежити за відчуттями, 
пов'язаними з цими негативними думками. 
Дуже важливо при виконанні вправи направити 
увагу винятково на внутрішні відчуття, увесь 
час стежити за ними, не відволікаючись на нові 
неприємні думки або спогади, які можуть 
послідувати за первинними, якщо увага буде 
спрямована на їх пошук. Дихати так само 
необхідно не менше 5-7 хвилин. Перед виходом 
з вправи треба порівняти, наскільки 
зменшилися неприємні відчуття і як змінилися 
настрій, емоційний фон. 

Ми перевірили ефективність створеної 
нами програми за допомогою повторного 
використання тих методик, які діагностують 
виділені нами фактори та параметри. У 
початківців це – готовність до ризику, 
мотивація досягнення, агресивність та 
нервово-психічна стійкість. Отримані 
результати відображені в таблицях 1, 2, 3, 4.  
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Таблиця 1. 
Показники готовності до ризику у початківців до та після психокорекційного тренінгу (у 

балах) 
Шкала До тренінгу Після тренінгу t Р 

Готовність до ризику 24,1±2,42 20,6±1,54 2,2 0,05 
Отримані дані вказують на те, що після 

проведення психокорекційних та 
психопрофілактичних заходів у початківців 
суттєво знизився показник готовності до 
ризику (р ≤ 0,05).  

Схильність до ризику є досить стійкою 
характеристикою індивіда і пов'язана з 
такими особистими рисами, як 
імпульсивність, незалежність, прагнення до 
успіху, схильність до домінування. Ступінь 
ризику і міра сміливості залежать від віку 
індивіда. Молоді люди, як правило, більше 
схильні ризикувати, чим зрілі. Молоді люди 
орієнтовані в майбутнє; вони прагнуть 
нав'язати світу власний порядок, 
намагаються вийти за межі структур, що 
склалися. Саме тому вони схильні до ризику 
і небезпечних вчинків. Причому часто вони 

удаються до ризикованих вчинків через 
відсутність передбачення можливих 
наслідків, нехтують небезпекою, не 
враховують ефективність ризику. 

Схильність до ризику – не самоціль, а 
засіб досягнення успіху. Але ефективність 
діяльності і досягнення цілей залежать не 
тільки від сміливості і здатності ризикувати. 
Інтелект, досвід, мотивація, організованість, 
обставини також визначають ефективність 
діяльності. Ефектом тренінгу стало саме 
усвідомлення цього факту, за рахунок чого й 
знизився показник готовності до ризику до 
своїх майже оптимальних меж. 

Таким чином, успіх в діяльності 
працівників спецпідрозділів ОВС 
забезпечується оптимальним поєднанням 
готовності до ризику і раціоналізму. 

Таблиця 2. 
Показники мотивації досягнень у початківців до та після тренінгу  

(у балах) 
Шкала До тренінгу Після тренінгу t Р 

Мотивація до успіху 16,6±1,33 21,4±2,53 2,4 0,05 
Після тренінгу у початківців значно 

збільшилася мотивація досягнень (р ≤ 0,05). 
Мотивація досягнення орієнтована на 
певний кінцевий результат, на мету. При 
цьому для мотивації досягнення характерний 
постійний перегляд цілей. Успіх в діяльності, 
як відомо, залежить не тільки від здібностей 
людини, але і від прагнення добитися мети, 
від цілеспрямованої і наполегливої праці 
ради досягнення успіху (тобто від мотивації 
досягнення). Вона підштовхує людину до 
«природного» результату ряду зв'язаних 
один з одним дій. Передбачається чітка 

послідовність серії дій, вироблюваних одна 
за іншою. 

Проте мотивація досягнення є 
динамічним утворенням і починає діяти 
(актуалізується) у взаємодії з ситуативними 
чинниками – такими як цінність і 
вірогідність досягнення успіху в певній сфері 
діяльності. 

Таким чином, спираючись на отримані 
результати ми стверджуємо, що основне 
завдання тренінгу мотивації досягнень – 
виконане, тобто мотивація до успіху суттєво 
зросла. 

Таблиця 3. 
Показники агресивності у початківців до та після тренінгу (у %) 

Шкали До тренінгу Після тренінгу φ Р 
Фізична агресія 66,4 57,2 0,75 - 
Вербальна агресія 42,5 50,4 0,64 - 
Непряма агресія 33,9 56,8 1,88 0,05 
Негативізм 55,7 42,7 1,07 - 
Дратування 63,1 51,6 0,94 - 
Підозрілість 77,4 52,5 2,04 0,05 
Образа 35,2 36,8 0,13 - 
Почуття провини 27,5 22,3 0,43 - 
Індекс агресивності 47,6 54,8 0,59 - 
Індекс ворожості 56,3 44,7 0,95 - 

Серед показників агресивності після 
проведеної профілактичної та психокорекційної 
роботи з початківцями значно виріс показник 

непрямої агресії (р ≤ 0,05) та знизився показник 
підозрілості (р ≤ 0,05).  
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Збільшення питомої ваги непрямої 
агресії є негативним результатом тренінгу. 
Бо учасники усвідомили, що бути 
агресивним це погано, краще приховувати 
свої агресивні імпульси та виражати їх у 
соціально прийнятній формі. Зниження 
підозрілості є позитивним ефектом тренінгу, 

оскільки знижує ризик розвитку різних 
психічних та соматичних порушень. Крім 
того, людина стає більш адекватною та 
реалістичною при оцінках інших людей, 
обставин, що склалися, умов життя та 
службової діяльності. 

Таблиця 4. 
Показники нервово-психічної стійкості початківців до та після психокорекційного тренінгу  

(у балах) 
Шкала До тренінгу Після тренінгу t Р 

Нервово-психічна стійкість 12,2±1,07 15,1±2,30 2,2 0,05 
Після проведених психопрофілактичних 

заходів у початківців суттєво підвищився 
показник нервово-психічної стійкості (р ≤ 
0,05). Найбільш ефективними способами 
подолання порушень нервово-психічної 
стійкості є загальні психопрофілактичні 
заходи, такі як впорядкованість службового 
часу, зниження психоемоційних 
перевантажень в системі службових 
відносин, організація поновлюючого 
відпочинку, навчання прийомам 

саморегуляції і релаксації та інші. Все це 
було максимально враховане і реалізоване в 
нашій програмі. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, 
що створена нами програма профілактики 
для початківців ефективна, вона позитивно 
перетворює необхідні психічні явища 
учасників та може бути рекомендована для 
використання при психологічному супроводі 
службової діяльності працівників 
спецпідрозділів ОВС даної вікової категорії. 
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PROGRAM PSIHOPROFІLAKTIKI NEGATIVE FOR VPLIVІV PROFESІYNOЇ 

DІYALNOSTІ BІYTSІV-POCHATKІVTSІV SPETSPІDROZDІLІV 
The article presents the author's program psychoprophylaxis negative effects of professional activity in young 

fighters of special divisions. The program was developed based on the results of the psycho-diagnostic studies, which 
resulted in the marginalization of mental properties and processes in need of psycho-correction. For starters, it's 
special forces personnel: the willingness to take risks, achievement motivation, aggression and neuro-psychological 
stability. Correspondingly designed program consists of four main parts: a training seminar "Optimization of risk 
appetite", achievement motivation training, management training aggression; program to improve the neuro-
psychological stability. Determination of the effectiveness of the developed program has confirmed the ability to 
recommend its use in the psychological accompaniment performance special units of the Interior in that age group. 

Keywords: special forces fighters, psychoprophylaxis, training. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ СТУДЕНТСЬКОГО КОЛЕКТИВУ ЯК ЧИННИКА 

УСПІШНОГО НАВЧАННЯ 
 

В статті досліджується проблема соціально-психологічного клімату студентського колективу як 
запоруки успішного навчання студента. Проведено аналіз поглядів вчених на проблематику соціально-
психологічного клімату в студентському колективі, уточнено сутність, зміст соціально-психологічного 
клімату та визначені основні напрямки формування сприятливого соціально-психологічного клімату. 

В статье исследуется проблема социально-психологического климата студенческого коллектива, 
как залог успешного обучения студента. Проведен анализ взглядов ученых на проблематику социально-
психологического климата в студенческом коллективе, уточнены сущность, содержание социально-
психологического климата и определены основные направления формирования благоприятного 
социально-психологического климата. 

Постановка проблеми та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними 
завданнями. 

Проблема соціально-психологічного 
клімату у студентському колективі набуває 
виняткового значення, адже саме зміст 
освіти, особливості взаємовідносин 
учасників педагогічного процесу визначає у 
кінцевому рахунку можливість досягнення 
стратегічної мети освіти, а відтак і 
перспективу формування особистості як 
самоцінної, здатної до саморозвитку і 
самовдосконалення особистості. 

А.С.Макаренко говорив, що колектив – 
«це не просто збори, не проста група 
взаємодіючих індивідуумів. Колектив – це 
цілеспрямований комплекс особистостей, 
організованих, що володіють органами 
колективу. А там, де є організація колективу, 
там є органи колективу, там є організація 
уповноважених осіб, довірених колективу, і 
питання відносин товариша до товариша - це 
не питання дружби, не питання любові, не 
питання сусідства, а це питання 
відповідальної залежності» [1, 210]. 

Кожний колектив являє собою 
соціальне об'єднання людей, діяльність яких 
направляється на досягнення суспільно 
корисних цілей. Однак істотні ознаки 
колективу цим не вичерпуються: вони 
включають наявність керівництва й певний 
ступінь згуртованості. 

Студент формується в колективі. 
«Розвиток індивіда, – як довели К.Маркс і Ф. 
Энгельс, – обумовлено розвитком всіх інших 
індивідів, з якими він перебуває в прямому 
або непрямому спілкуванні» [2, 440]. 

Сприятливий психологічний клімат у 
студентському колективі , його професійна 
спрямованість сприяють упевненості, 
взаємній вимогливості, товариству, дружбі, 
досягненню успіхів у навчанні, формуванню 
особистості майбутнього фахівця в цілому. 

Звідси виникає потреба у дослідженні та 
формуванні сприятливого соціально-
психологічного клімату у студентському 
колективі, як необхідної умови успішного 
навчання. 

Постановка завдання. 
Проблема феномену сприятливого 

соціально-психологічного клімату 
студентського колективу, як запорука 
успішного навчання студента цікавить нині 
невелике коло вчених. Підтвердженням такої 
думки служить те, що на сьогоднішній день 
у науково-психологічній літературі немає 
єдності у поглядах на проблему формування 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату студентського колективу. 

Метою цієї статті є уточнення 
сутності, змісту сприятливого соціально-
психологічного клімату студентського 
колективу та визначення напрямків 
формування сприятливого соціально-
психологічного клімату. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. 

Аналіз науково-психологічних джерел 
свідчить те, що проблемі формування 
соціально-психологічного клімату в 
колективі присвячені роботи таких 
дослідників: Н.П.Анікієва., Б.Ф.Баєв, 
Л.В.Долинська, Л.М.Дунець, І.А.Зязюн, 
Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос, 
Н.В.Кузьміна, М.В.Левченко, Г.В.Локарєва, 
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Л.І.Міщик, О.Г.Мороз, Д.Ф.Ніколенко, 
О.В.Петровський, О.О.Почерніна, 
Л.О.Савенкова, З.І.Слєпкань, Н.В.Чепелєва, 
Т.С.Яценко та ін. Більшістю з них 
відзначається, що важливою умовою 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату у групі є позитивна мотивація та 
зацікавлення студентів групи у досягненні 
позитивних результатів навчання, 
особистісна спрямованість викладача на 
успішне вирішення завдань педагогічної 
діяльності. Проблема соціально-
психологічного клімату достатньо різнобічно 
висвітлена у літературі та розглядається як 
одна з найбільш суттєвих сторін колективу, 
яка характеризує його мотиваційну сферу в 
навчально-професійній діяльності. У 
формуванні цього структурного компоненту 
колективу значну роль відіграють 
психолого-педагогічні знання та 
усвідомлення студентами їх ролі в 
професійному становленні. Виходячи з цього 
положення соціально-психологічний клімат 
можна вважати як таку динамічну 
психологічну атмосферу, що забезпечує 
студентам ефективність вирішення 
виховних, освітніх та розвивальних завдань у 
майбутній професійній діяльності. Суть 
сприятливої соціально-психологічної 
природи в студентській групі полягає в тому, 
що процес психолого-педагогічного 
навчання, який протікає в позитивній 
атмосфері створює сприятливі умови не 
тільки для подальшого розвитку і 
закріплення якостей, яких вони набули до 
вступу у вищий навчальний заклад (ВНЗ), 
але й розвитку і формування нових, 
професійно важливих якостей, психолого-
педагогічних знань, умінь і навичок. 

У науковій літературі соціально-
психологічний клімат визначається як 
система емоційно-психологічних станів 
колективу, що відбиває характер 
взаємовідносин між його членами у процесі 
сумісної діяльності і спілкування. 

В.М.Шепель зазначає, що 
«психологічний клімат – це емоційне 
фарбування психологічних зв'язків членів 
колективу, що виникає на основі їхньої 
близькості, симпатії, збігу характерів, 
інтересів, схильностей» [3, c. 127]. Він 
вважав, що клімат відносин між людьми 
складається із трьох кліматичних зон – 
соціальний клімат, тобто клімат суспільних 
відносин, моральний клімат – клімат 
моральних цінностей даного колективу, 

психологічний клімат – неофіційні 
відносини, які складаються між учасниками 
групи, зона дії цього клімату значно 
локальніше, а отже важливіше соціального й 
морального клімату. 

Соціально-психологічний клімат 
колективу студентської групи – це 
узагальнююча характеристика всього 
внутрішнього оточення, яке проявляється в 
поведінці і міжособистісних стосунках між 
основними суб'єктами навчального процесу 
[4, с. 25]. Основним показниками соціально-
психологічного клімату виступають характер 
відносин між студентами, викладачами і 
студентами, студентами і керівництвом ВНЗ, 
викладачами. Соціально психологічний 
клімат виражає загальний настрій та ступінь 
задоволеності студентами організацією 
навчального процесу, відносинами з іншими 
студентами та загальним рівнем 
організованості у ВНЗ. 

Суть сприятливої соціально-
психологічної природи в студентській групі 
полягає в тому, що процес психолого-
педагогічного навчання, який протікає в 
позитивній атмосфері створює сприятливі 
умови не тільки для подальшого розвитку і 
закріплення якостей, яких вони набули до 
вступу у вищий навчальний заклад (ВНЗ), 
але й розвитку і формування нових, 
професійно важливих якостей, психолого-
педагогічних знань, умінь і навичок [5]. 

Для сприятливого соціально-
психологічного клімату властиві [6, c. 65]: 
переважання творчого, професійного 
настрою протягом дня навчання; почуття 
групової згуртованості та товариськості; 
високий рівень підготовки студентів; гарні 
взаємозв'язки між викладачами і студентами; 
рівномірність розподілу об'єму навчання та 
навантаження на кожного студента групи; 
своєчасність та об'єктивність вирішення 
конфліктних ситуацій; справедливість в 
оцінці діяльності студентів групи, а також 
розподіл винагороди; використання 
можливостей неформального лідерства для 
розв'язання навчальних та виховних задач; 
критика й самокритика; колективне 
обговорення варіантів важливих рішень, що 
приймаються; цілковита згода надати 
допомогу товаришам. 

Для несприятливого соціально-
психологічного клімату властиві [6, c. 80]: 
систематичні запізнення та довготривала 
відсутність на лекціях та семінарах; відкрите 
небажання навчатися; неточне виконання 
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рішень і дотримання порад викладачів, 
пряме їх ігнорування; поширення чуток один 
про одного; прихована критика умов 
навчання; даремна трата часу, що 
розрахований на навчання та виховання; 
часті конфлікти між студентами й 
відсторонення колективу від їх спільного 
вирішення; часті порушення дисципліни; 
низька активність при обговоренні 
навчальних та спеціальних питань та 
відсутність критики та самокритики. 

Соціально-психологічний клімат будь-
якої установи породжується міжособистісною 
взаємодією, яка опосередковує не тільки 
міжособистісні впливи, а й вплив 
навколишнього фізичного середовища: речей, 
предметів, явищ природи тощо. Настрій однієї 
людини впливає на настрій іншої, 
позначається на різноманітних актах 
поведінки, діяльності, життя людини. [7]. 

Мiжособистiснi взаємини – це той 
психологічний феномен, який неминуче 
виникає в процесі спілкування i стосується 
вcix сфер людського суспільства: політики, 
економіки, культури, побуту i т. iн. Зв’язок 
мiжособистicними взаєминами i 
життєдiяльнiстю носить каузальний, тобто 
взаємообумовлений характер [8]. 

Отже, суть сприятливого соціально-
психологічної клімату в студентському 
колективі полягає в позитивній 
міжособистісній взаємодії членів 
студентського колективу, що виявляється у 
їхніх дружніх стосунках, взаємодопомозі, 
взаємопідтримці та сприяє успішному 
засвоєнню знань, умінь і навичок. 

Формування й удосконалювання 
соціально-психологічного клімату 
студентського колективу є важливим 
завданням викладачів та куратора. 
Створення позитивного соціально-
психологічного клімату вимагає, особливо 
від викладача не тільки теоретичних знань із 
педагогіки й психології, але також окремих 
практичних досліджень, розуміння 
емоційного стану студентів, їхнього 
настрою, щиросердечних переживань, 
хвилювань, відносин один з одним [9]. 

Студентські колективи вимагають 
уважного вивчення й психолого-
педагогічного керівництва протягом усього 
періоду навчання у ВНЗ, але особливо в 
період становлення. Адже першокурсники 
відчувають труднощі у питаннях навчання, 
суспільної роботи, спілкування. Необхідно 
вивчити віковий і соціальний склад 

студентів, тривалість перерви в навчанні, що 
передує досвід суспільної й виробничої 
роботи, побутові умови, установити ступінь 
їхньої підготовленості до освоєння 
навчальної програми, провести 
спостереження за їхньою діяльністю. 

Особливістю формування соціально-
психологічного клімату в колективі буде 
залежати від того, якою була суспільна 
активність кожного студента до вступу у 
ВНЗ, від впливу умов життя й діяльності на 
особистість, від його старанності в навчанні. 

Успішність навчання студентів тим 
вище, чим більше в групі активістів з гарною 
шкільною підготовкою, які відрізняються 
самостійною роботою протягом семестру, 
більше високим рівнем інтелектуального 
розвитку, більшою рухливістю 
психофізіологічних процесів. 

Для діагностики соціально-
психологічного клімату студентського 
колективу необхідно з’ясувати повну 
характеристику цьому колективу, що 
включає наступні основні дані: а) соціальний 
склад студентів, їхній вік, риси особистості; 
б) відносини студентів зі старшими, 
викладачами і їхня спрямованість; взаємини, 
настрої й думки в колективі, авторитети; в) 
склад активу: загальне число активістів, що 
переважають риси їхньої діяльності в 
колективі; як - колектив оцінює події, що 
відбуваються, у країні й за кордоном; 
успішність і рівень суспільної активності 
колективу. Сполучення соціально-
психологічних і індивідуально-
психологічних характеристик дозволяє 
конкретніше визначати слабкі ланки в 
структурі й психології колективу й 
цілеспрямовано їх переборювати. 

Важливим фактором формування 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату студентського колективу є 
багатопланова діяльність, різнобічна 
активність, що забезпечує членам 
студентської групи включення у велику 
кількість ситуацій, спрямованих на участь 
різних навчальних, суспільно-політичних, 
науково-дослідних завдань, а також завдань 
у сфері дозвілля й побуту. 

Багатоплановість діяльності 
студентської групи інтенсифікує протікання 
внутрішньогрупових процесів за рахунок 
складності самої діяльності, включеності в 
неї різнорідних видів суспільно значимої 
активності, що опосередковує взаємини в 
групах. Це призводить до більше яскравої 
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виразності психологічних показників 
групової активності, характерних для груп 
високого рівня розвитку. Багатоплановість 
виступає як потенційний «каталізатор» 
інтрогрупових процесів. У групах, що 
володіють багатоплановою діяльністю, 
існують більші можливості для кожного 
члена групи знайти досить «високе» місце в 
статусній структурі. 

Підбір і організація видів діяльності 
колективу, які моделюють майбутню 
професійну діяльність, сприяють оволодінню 
професійною майстерністю (колективне 
програвання можливих варіантів майбутніх 
професійних дій, участь студентської групи в 
науковій праці, присвяченої вивченню 
питань професійної праці після закінчення 
вузу, і ін.). 

Провідна роль належить роботі з усім 
колективом, впливу на його спрямованість, 
суспільну думку, настрій, діяльність. При 
цьому необхідно врахувати три важливих 
моменти: по-перше, значення саморегуляції 
й самоврядування колективу; по-друге, 
вплив самого колективу на діяльність і 
спілкування студентів; по-третє, провідну 
роль роботи з колективом у цілому відіграє 
виховна робота з кожним студентом і тому 
необхідність індивідуальної роботи зростає. 

Ключову роль в формуванні морально-
психологічного клімату студентського 
колективу відіграє наставник, вихователь в 
особі куратора, що надає різнобічну 
допомогу в організації колективу, бере 
участь у суспільних заходах групи. 

Роль куратора складається насамперед у 
згуртуванні колективу, подоланні 
розбіжностей й відчуженості у відносинах 
між студентами, особливо на першому курсі. 
Формами згуртування можуть бути: гуртки, 
клуби, факультети суспільних професій і ін. 

У процесі формування сприятливого 
соціально-психологічного клімату необхідно 
враховувати, що студентський колектив у 
своєму розвитку проходить низку стадій [10, 
с. 177]. Перша стадія, на наш погляд, 
відповідає першому й частково другому 
курсам, друга – частково друга й третьому, і 
третя стадія характерна для четвертого й 
п’ятого курсів. 

Перша стадія характеризується 
виробничою й соціально-психологічною 
адаптацією, тобто активним пристосуванням 
до навчального процесу й вростанням у 
новий колектив. Першокурсники засвоюють 
елементарні вимоги, норми й традиції 

вузівського життя, на основі яких пізніше 
будуть створені групові традиції й норми 
поводження. Тут особливо важлива 
допомога всіх викладачів (особливо 
кураторів) і громадських організацій. 

Друга стадія характеризується 
сформованою суспільною думкою, 
працездатним активом, планомірною 
роботою з оволодіння майбутньою 
спеціальністю, залученням всіх студентів до 
організаторської роботи. До кінця другої 
стадії встановлюються дружні й товариські 
відносини між студентами, інтерес до 
спільних справ, готовність до спільних дій, 
різнобічна поінформованість у справах 
факультету й вузу, завдяки чому колектив 
самостійно, без допомоги викладача може 
вирішувати свої справи. 

На третій стадії кожний член колективу 
стає виразником суспільних вимог. Це 
найбільш плідний період у науковому, 
професійному й цивільному вихованні й 
самовихованні колективу й особистості. 
Кожний студент прагне виконати 
колективну, а отже, і особисте завдання – 
надати максимальну допомогу товаришам у 
досягненні наміченої мети. 

У цілому формування сприятливого 
соціально-психологічного клімату включає 
проведення наступних заходів: 

1. Комплектування академічних груп з 
урахуванням психологічної сумісності 
людей. 

2. Створення соціально-ціннісної 
єдності шляхом роз'яснення значення 
навчання, її цілей і завдань, стимулювання 
роботи активу по зімкненню колективу. 

3. Розвиток свідомості, товариства й 
дружби, розуміння взаємин у студентському 
колективі. 

4. Зміцнення авторитету активу, 
підвищення його зразковості, попередження 
й недопущення деструктивних конфліктів. 

5. Забезпечення турботи про студентів, 
облік їхніх запитів, інтересів, потреб, бажань. 

Таким чином, проблема соціально-
психологічних передумов ефективності 
діяльності студентського колективу є досить 
багатогранною й складною. Вона вимагає до 
себе пильної уваги, як у період формування 
студентської академічної групи, так і на 
всьому протязі навчання у вузі. 

Висновки. Аналіз цієї проблеми 
дозволив уточнити сутність та зміст 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату в студентському колективі 
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визначити основні напрямки формування 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату. 

Суть сприятливого соціально-
психологічної клімату в студентському 
колективі полягає в позитивній 
міжособистісній взаємодії учасників 
студентського колективу, що проявляється 
успішністю навчання, розвитку і 
формуванню нових, професійно-важливих 
якостей, психолого-педагогічних знань, 
умінь і навичок. 

Провідну роль у формуванні 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату належить роботі з усім колективом, 
впливу на його спрямованість, суспільну 
думку, настрій, діяльність. Ключова роль у 

формування сприятливого соціально-
психологічного клімату належить куратору 
та викладачам, що працюють з студентським 
колективом. 

У цілому формування сприятливого 
соціально-психологічного клімату у 
студентському колективі включає в себе 
цілий комплекс заходів який розпочинається 
у період формування студентської 
академічної групи, так і на всьому протязі 
навчання у ВНЗ. 

Зважаючи на це, серед перспективних 
напрямків подальших досліджень даної 
проблеми є визначення та наукове 
обґрунтування новітніх складових соціально-
психологічного клімату, їх вплив на 
особистість студента та колектив в цілому. 
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PECULIARITIES OF FORMING A FAVORABLE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF 

STUDENT’S GROUP AS A FACTOR IN SUCCESSFUL LEARNING 
Тhis article arises problem of social-psychological climate of student’s group as guarantee of successful 

studying of student. It was analyzed views of different scientists on problem the social-psychological climate in 
student’s group, it was also specified the essence and content of social-psychological climate and it was defined 
main directions of formation of favorable social- psychological climate. 

The article emphasizes attention that the key role in formation of moral and psychological climate in 
student’s group has a counselor or supervising professor.  

The work of supervising professor involves cohesion among students and overcoming differences and 
alienation among students, especially during their first year of studying. 

Formation of favorable social and psychological climate in the student’s group includes a set of activities 
that starts during the formation of students' academic group and during all period of studying at the university. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ 
КУРСАНТІВ 

В статті викладено результати емпіричних досліджень, спрямованих на визначення особливостей 
та динаміки розвитку лідерських якостей курсантів. Розкрито основні позиції щодо використання 
отриманих результатів у процесі відбору та з метою формування у курсантів таких якостей. 

Ключові слова: лідер, лідерство, лідерські якості, курсанти. 
В статье изложены результаты эмпирических исследований, направленных на определение особенностей и 

динамики развития лидерских качеств курсантов. Раскрыты основные позиции относительно использования 
полученных результатов в процессе отбора и с целью формирования у курсантов таких качеств. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерские качества, курсанты. 
Постановка проблеми. Формування 

лідерського потенціалу та практичних навичок 
ефективного лідерства в майбутніх офіцерів 
вважається однією із пріоритетних задач їхньої 
професійної підготовки. Однак її виконання на 
практиці пов’язане із суттєвими 
утрудненнями, що зумовлює необхідність 
поглибленого наукового вивчення цієї 
проблеми.  

Аналіз наукових публікацій. 
Необхідність ефективного лідерства 
зумовлюється самою специфікою військової 
діяльності. Адже до її основних видів 
відносяться такі, як військове навчання, бойове 
чергування, вартова та внутрішня служба, 
обслуговування, перевірка і ремонт військової 
техніки, безпосередні бойові дії [4]. Для 
військової діяльності характерні особиста 
відповідальність кожного суб’єкта діяльності 
за виконання своїх функціональних обов’язків, 
високий ступінь інтелектуалізації, підвищення 
ролі розумової праці, високі вимоги до 
особистісних і психологічних характеристик 
військовослужбовців, особливо офіцерського 
складу. Від військовослужбовця вимагаються 
не лише глибокі професійні знання, але й 
високий рівень державної зрілості та 
моральної стійкості, ініціативи та творчості як 
вищого рівня розвитку спроможності до 
самостійних, відповідальних, ініціативних, 
автономних дій [5]. 

Зазначається, що в мирних умовах такі 
чинники, як чітка регламентація, плановість і 
прогнозованість подій, комфортні побутові 
умови, відсутність явних загроз життю і 
здоров'ю, зумовлюють необхідність наявності 
у офіцера таких якостей: дисциплінованості, 
патріотизму, старанності, ретельності, 
педантичності, кмітливості, розсудливості, 
комунікабельності, наявності педагогічних і 
психологічних здібностей, почуття обов'язку і 
здатності жертвувати особистісними 

інтересами заради спільних цілей, 
працьовитості [2].  

Безсумнівно те, що специфічні 
особливості та вимоги військової діяльності 
зумовлюють необхідність цілеспрямованого 
формування у майбутніх офіцерів лідерських 
якостей, починаючи з періоду їх підготовки у 
ВВНЗ та військових навчальних підрозділів 
ВНЗ. А у процесі військово-професійного 
відбору кандидатів слід обов'язково 
враховувати необхідність наявності 
особистісних властивостей, які є передумовою 
формування подібних якостей [1]. 

Лідерські якості майбутніх офіцерів 
О.К. Маковський визначив як такі професійно 
важливі властивості, які передбачають 
наявність у курсантів специфічних для їхньої 
професії знань, спеціальних умінь і навичок та 
визначаються характером і спрямованістю 
діяльності курсантів, особливостями 
курсантських колективів та навчально-
виховного процесу [3]. 

Розроблена нами психологічна структура 
лідерських якостей майбутнього офіцера 
складається із 5 компонентів:  

1) комунікативно-організаційний 
(комунікабельність, переконливість, 
тактовність, дипломатичність, емпатійність, 
гнучкість, розвинуті мовленнєві та 
організаційні здібності);  

2) емоційно-вольовий (цілеспрямованість, 
наполегливість, рішучість, впевненість у собі, 
вимогливість, самовладання, стресосітійкість); 

3) мотиваційний (мотивація до лідерства 
та успіху); 

4) мисленнєвий (швидкість мислення, 
логічність, креативність, проникливість, 
здатність до прогнозування та узагальнення, 
критичність, розсудливість); 

5) особистісний (активність, 
ініціативність, обов’язковість, надійність, 
відповідальність, почуття гумору, 
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оптимістичність, чесність, патріотизм, 
прагнення до самовдосконалення) [1]. 

Формулювання мети статті. У даній 
статті ми викладемо частину результатів 
наших емпіричних досліджень, спрямованих 
на визначення науково обґрунтованих 
емпіричних засад формування у майбутніх 
офіцерів лідерських якостей. Зокрема, 
висвітлимо визначені особливості та динаміку 
розвитку лідерських якостей курсантів. Інші 
отримані результати плануємо представити у 
наступних номерах “Вісника”. 

Викладення основних результатів 
дослідження. Дослідження проводились у 
Військовому інституті телекомунікацій та 
інформатизації Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут” (м. Київ) та Академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 
(м. Львів) у листопаді - грудні 2012 року. В 
дослідженнях взяло участь 310 курсантів 1 - 5 
курсів (294 чоловіки та 16 жінок) віком від 16 до 
25 років, у тому числі 130 – із першого закладу та 
180 – із другого; І курсу – 49 курсантів 
(відповідно, 21 і 28 у кожному закладі), ІІ курсу – 
77 (48 і 29), ІІІ курсу – 97 (45 і 52), ІV курсу – 47 
(16 і 31), V курсу – 40 курсантів (тільки “Львів”).  

В дослідженнях було використано 
експертне оцінювання рівня розвитку лідерських 
якостей всіх курсантів за 10-бальною шкалою та 
9 психодіагностичних методик, діагностичні 
показники яких спроможні достатньо повно 
схарактеризувати рівень розвитку лідерських 
якостей за всіма їх компонентами: 

1. Методика діагностики лідерських 

здібностей (Є. Жаріков, Є. Крушельницький). 
2. Шкала самоефективності Р. Шварцера 

та М. Єрусалема. 
3. Методика діагностики комунікативних 

і організаторських схильностей – КОС 
В.В. Синявського і Б.О. Федоришина. 

4. Методика виявлення схильності до 
ризику Г. Шуберта. 

5. Опитувальник Р. Кеттелла 16-ФО-187-А. 
6. Опитувальник вольового 

самоконтролю А.Г. Зверкова і Є.В. Ейдмана. 
7. Шкала темпераментів Л. Терстоуна (в 

адаптації Хойновського). 
8. Методика діагностики мотивації до 

успіху Т. Елерса. 
9. Методика вивчення мотивації 

професійної діяльності К. Замфір – А. Реана.  
Розпочнемо аналіз особливостей розвитку 

лідерських якостей досліджуваних курсантів із 
порівняння основних складових груп 
структури досліджуваної вибірки з метою 
встановлення рівня її однорідності. 
Достовірність відмінностей порівнюваних 
груп визначалася на основі t-критерію 
Стьюдента для незалежних вибірок. 

Виявилося, що із 33-х діагностичних 
показників, які отримані за 9-ма методиками, 
практично за третиною з них курсанти 
Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації НТУ України “КПІ” та 
Академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного (далі будемо 
використовувати відповідні скорочення – 
“Київ” та “Львів”) достовірно відрізняються. 
Ці результати подано у таблиці 1.  

Таблиця 1 
Відмінності між діагностичними показниками курсантів Військового інституту  

телекомунікацій та інформатизації НТУ України “КПІ” та Академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного 

№ Показники Курсанти М σ p  
“Київ” 13,68 3,00 1 Фактор Q3 “самоконтроль” “Львів” 12,23 3,36 0,001 
“Київ” 3,46 2,01 2 Фактор F3 “врівноваженість” “Львів” 4,40 2,27 0,001 
“Київ” 11,89 13,41 3 Рівень готовності до ризику “Львів” 15,51 14,40 0,05 
“Київ” 17,63 3,78 4 Рівень вольового самоконтролю “Львів” 16,65 4,23 0,05 
“Київ” 12,26 2,85 5 Наполегливість “Львів” 11,46 3,12 0,05 
“Київ” 30,21 7,57 6 Лідерство “Львів" 28,39 7,54 0,05 
“Київ” 26,71 6,47 7 Врівноваженість “Львів” 23,68 7,02 0,001 
“Київ” 30,59 5,89 8 Комунікабельність "Львів” 28,76 6,74 0,01 
“Київ” 4,26 0,73 9 Зовнішня позитивна мотивація “Львів” 4,56 0,56 0,001 
“Київ” 3,22 1,28 10 Зовнішня негативна мотивація “Львів” 3,71 1,19 0,001 

Примітки: показники № 1 - 2 отримано за Опитувальником Р. Кеттелла 16-ФО-187-А; № 3 – за Методикою виявлення 
схильності до ризику Г. Шуберта; № 4 - 5 – за Опитувальником вольового самоконтролю А.Г. Зверкова і Є.В. Ейдмана; № 6 - 8 – за 
Шкалою темпераментів Л. Терстоуна; № 9 - 10 – за Методикою вивчення мотивації професійної діяльності К. Замфір – А. Реана. 
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Отже, отримані результати свідчать, що 
курсанти Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації НТУ 
України “КПІ” мають достовірно вищі рівні 
самоконтролю та врівноваженості (за 
показниками двох методик), вищі рівні 
виявлення якостей лідерства та 
комунікабельності. Тобто ця вибірка курсантів 
відзначається порівняно вищим виявленням 
окремих якостей таких двох компонентів 
психологічної структури лідерських якостей 
майбутнього офіцера, як комунікативно-
організаційний та емоційно-вольовий.  

У той же час, курсанти Академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного мають істотно вищий рівень 
готовності до ризику та двох показників 
зовнішньої мотивації (позитивної та 
негативної). Як перше, так і друге не може 
однозначно розглядатися як перевага цих 
курсантів, оскільки надто висока схильність 
до ризику є шкідливою і для лідерства має 
знаходитися в оптимальних межах, а 
зовнішня мотивація також значно 
поступається у плані лідерських якостей 
внутрішній, яка для лідерства є провідною, і 
в двох вибірках відрізняється неістотно. 

На нашу думку, такі відмінності, 
насамперед, пояснюються початково дещо 
різним контингентом, який поступив на 
навчання у ці заклади, а також такими 
чинниками, як відмінності між закладами в 
організації навчально-службового процесу та 
в змісті спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка. 

Враховуючи наявність достовірних 
відмінностей за значною кількістю 
діагностичних показників між курсантами 
двох закладів, подальша статистична 
обробка отриманих результатів 
здійснювалась як за всією досліджуваною 

вибіркою, так і за двома підвибірками 
окремо.  

Також важливим питанням щодо 
однорідності досліджуваної вибірки 
курсантів стало питання можливих статевих 
відмінностей діагностичних показників 
курсантів чоловічої та жіночої статі. Хоча 
кількість других виявилася порівняно 
невеликою, але зважаючи на приділення 
особливої уваги гендерному аспекту на 
нинішньому етапі реформування Збройних 
Сил України та постійне збільшення 
відносної кількості в них 
військовослужбовців-жінок, ми вважаємо за 
потрібне розглянути це питання достатньо 
докладно.  

Перше, що, на нашу думку, слід 
відзначити – це те, що у курсантів чоловіків 
та жінок виявилися практично ідентичними 
показники експертного оцінювання рівня 
розвитку лідерських якостей та рівня 
розвитку лідерських здібностей за 
Методикою діагностики лідерських 
здібностей Є. Жарікова та 
Є. Крушельницького (таблиця 2). У цю 
таблицю ми також включили й показник 
навчально-службової самоефективності 
курсантів за Шкалою Р. Шварцера та 
М. Єрусалема, вважаючи, що результати за 
ним (практична ідентичність у курсантів 
чоловіків та жінок) дуже логічно 
узгоджуються із попередніми. При 
порівнянні результатів експертного 
оцінювання лідерських якостей були 
виключені показники курсантів ІІ курсу 
Академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного, які виявилися значно 
нижчими за показники всіх інших курсів 
обох закладів. Докладніше це буде 
розглянуто далі при аналізі динаміки 
показників впродовж навчання.  

Таблиця 2 
Порівняння вибраних дослідницьких показників курсантів чоловіків та жінок 

№ Показники Курсанти М σ p  
Чоловіки 5,07 1,84 1 Експертне оцінювання рівня розвитку лідерських 

якостей Жінки 5,19 2,26 – 

Чоловіки 31,60 5,01 2 Рівень розвитку лідерських здібностей Жінки 31,20 5,27 – 
Чоловіки 33,66 4,61 3 Рівень навчально-службової самоефективності Жінки 33,88 2,87 – 

Отже, такі результати тільки на перший 
погляд не в повній мірі узгоджуються із 
достатньо розповсюдженою в науковій 
літературі думкою, що чоловіки мають 
більшу схильність і здібності до лідерства, 
ніж жінки. Адже в нашому випадку ми 
маємо справу не із середньостатистичними 
жінками, а з жінками, яки свідомо обрали 
професійний шлях військового фахівця, 
офіцера, відчуваючи в собі сили і здібності 

для успішного проходження такого 
нелегкого професійного шляху. 

Разом із тим, було виявлено й достовірні 
відмінності за 10-ма діагностичними 
показниками між курсантами обох статей. 
Це також є достатньо природнім і відображає 
особистісну специфіку стосовно 
зумовлювання ефективного лідерства у 
майбутніх офіцерів чоловіків та жінок. Ці 
результати подано у таблиці 3. 
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Таблиця 3 
Відмінності між діагностичними показниками курсантів чоловіків та жінок 

№ Показники Курсанти М σ p  
Чоловіки 12,50 3,18 1 Фактор А “товариськість” Жінки 14,94 1,84 

0,001 
 

Чоловіки 7,16 2,49 2 Фактор В “інтелект” Жінки 8,25 1,57 0,01 
Чоловіки 5,56 1,60 3 Фактор F3 “врівноваженість” Жінки 4,18 1,57 0,001 
Чоловіки 4,52 1,88 4 Фактор F4 “незалежність” Жінки 2,63 2,27 0,001 

Чоловіки 14,94 3,48 5 Рівень комунікативних схильностей Жінки 16,88 2,73 0,05 
Чоловіки 14,87 2,98 6 Рівень організаційних схильностей Жінки 15,94 2,05 0,05 
Чоловіки 14,54 13,56 7 Рівень готовності до ризику Жінки 3,13 16,58 0,001 

Чоловіки 27,75 5,73 8 Активність Жінки 30,19 4,39 0,05 
Чоловіки 29,29 6,52 9 Комунікабельність Жінки 32,38 5,02 0,05 
Чоловіки 3,44 1,26 10 Зовнішня негативна мотивація Жінки 4,06 1,03 0,05 

Примітки: показники № 1 - 4 отримано за Опитувальником Р. Кеттелла 16-ФО-187-А; № 5 - 6 – за 
Методикою діагностики комунікативних і організаторських схильностей – КОС; № 5 – за Методикою 
виявлення схильності до ризику Г. Шуберта; № 8 - 9 – за Шкалою темпераментів Л. Терстоуна; № 10 – за 
Методикою вивчення мотивації професійної діяльності К. Замфір – А. Реана. 

Отже, згідно з отриманими результатами, 
курсанти-жінки мають достовірно вищі 
показники товариськості та інтелекту за 
опитувальником Р. Кеттелла, активності та 
комунікабельності Шкали Л. Терстоуна, рівні 
комунікативних організаційних схильностей 
методики КОС, зовнішньої негативної мотивації 
методики К. Замфір – А. Реана. Чоловіки, у свою 
чергу, відрізняються достовірно вищими 
показниками врівноваженості та незалежності за 
опитувальником Р. Кеттелла, а також набагато 
вищим рівнем готовності до ризику за 
Методикою Г. Шуберта. 

Отримані результати, на наш погляд, 
показують не перевагу однієї чи іншої статі 
стосовно ефективного лідерства у 
військовому середовищі, а, в першу чергу, 
особистісну статево зумовлену специфіку 
його забезпечення, й мають враховуватися 
при здійсненні індивідуального підходу в 
розвиткові лідерських якостей курсантів. 

Важливою складовою визначення 
особливостей розвитку лідерських якостей 

досліджуваних курсантів у нашому 
дослідженні став аналіз динаміки 
діагностичних показників їх лідерських 
якостей за різними компонентами впродовж 
навчання. 

Перше, що слід відзначити, результати 
експертного оцінювання лідерських якостей 
незначно відрізняються у досліджуваних 
курсантів обох закладів на різних курсах 
(таблиця 4) окрім результатів курсантів ІІ 
курсу Академії сухопутних військ імені 
гетьмана Петра Сагайдачного, які виявилися 
значно нижчими за показники всіх інших 
курсів обох закладів, про що вже говорилося 
вище. На наш погляд, це зумовлено 
суб'єктивізмом командирів (начальників), які 
виступили для цього курсу в якості 
експертів. Тому ці результати (ІІ курс "Львів) 
надалі було виключено і з процедури 
кореляційного аналізу між показниками 
експертного оцінювання лідерських якостей 
та діагностичними показниками різних 
методик. 

Таблиця 4 
Порівняння результатів експертного оцінювання лідерських якостей курсантів різних курсів 

Курсанти 
“Київ” “Львів” Разом № Показник Курс 

М σ М σ М σ 
Достовірність 
відмінностей 

І 4,94 1,48 5,33 1,34 5,08 1,46 
ІІ 4,23 2,02 2,90 1,35 3,88 2,08 
ІІІ 4,42 1,64 4,98 1,82 4,72 1,75 
ІV 4,44 1,42 5,52 1,93 5,22 1,84 

1 Експертна оцінка 
лідерських якостей 

V - - 6,59 1,25 - - 

p  0,001 
між ІІ курсом 
“Львів” та всіма 
курсами обох 
закладів 

Примітка: результати ІІ курсу "Львів" знизили загальний результат за обома закладами. 
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Аналіз динаміки діагностичних 
показників курсантів показав, що достовірні 
зміни відбуваються лише за низкою 
показників особистісного Опитувальника 

Р. Кеттелла 16-ФО-187-А. При чому, 
переважна більшість цих змін з І курсу по ІV 
(V) курс може розцінюватись як 
несприятлива (таблиця 5). 

Таблиця 5 
Несприятливі зміни діагностичних показників лідерських якостей курсантів з І по 

ІV(V) курс за Опитувальником Р. Кеттелла 16-ФО-187-А 
Курсанти 

“Київ” “Львів” Разом 
№ Показники Курс 

М σ М σ М σ 

Достовірність 
відмінностей 

між І та ІV (V) 
курсами 

І 13,75 2,86 13,54 2,73 13,94 2,64 
ІІ 12,14 2,89 12,14 2,49 12,34 2,78 
ІІІ 13,47 3,33 12,85 2,84 13,13 3,08 
ІV 12,20 4,62 11,31 3,22 11,63 3,64 

1 Фактор А 
“товариськість” 

V  -  - 11,18 2,79 -  -  

p  0,001  
зниження 
“товаристськості” 
 

І 9,88 1,45 8,13 1,85 8,88 1,82 
ІІ 7,19 2,11 7,41 2,41 7,27 2,15 
ІІІ 7,44 2,42 7,38 2,26 7,41 2,32 
ІV 7,20 2,27 6,24 2,89 6,52 2,71 

2 Фактор В 
“інтелект” 

V  -  - 5,49 2,39 -  -  

p  0,001  
зниження “інтелекту” 
 

І 20,06 2,91 16,54 5,06 18,20 4,38 
ІІ 18,19 3,95 16,69 3,67 17,65 3,83 
ІІІ 18,40 3,96 18,08 4,16 18,23 4,05 
ІV 17,27 3,03 16,66 4,02 16,80 3,69 

3 Фактор С 
“емоційна 
стійкість” 

V  -  - 16,46 4,24  - -  

p  0,01  
зниження  
“емоційної стійкості” 
(Київ) 
 

І 14,81 3,19 14,33 2,57 14,43 2,69 
ІІ 13,74 3,03 11,93 3,18 13,09 3,13 
ІІІ 13,40 3,41 13,96 3,21 13,70 3,30 
ІV 13,47 3,07 12,34 3,14 12,70 3,09 

4 Фактор G 
“нормативність 
поведінки” 

V  -  - 12,41 3,30  - -  

p  0,01  
зниження 
“нормативності 
поведінки” 
 

І 12,13 2,75 12,21 2,59 12,24 2,60 
ІІ 10,60 2,93 10,90 2,81 10,79 2,83 
ІІІ 10,60 2,32 10,83 2,65 10,72 2,49 
ІV 10,73 2,76 10,24 2,46 10,43 2,57 

5 Фактор N 
“диплома 
тичність ” 

V  - -  10,77 2,26  - -  

p  0,01  
зниження 
“дипломатичності” 
 

І 14,81 2,79 12,71 3,22 13,51 3,16 
ІІ 13,12 3,16 11,14 2,96 12,52 3,25 
ІІІ 13,71 3,04 13,60 3,26 13,65 3,15 
ІV 13,07 2,46 11,52 3,80 12,07 3,38 

6 Фактор Q3 
“самоконтроль” 

V  -  - 11,54 3,20  - -  

p  0,05 
зниження 
“самоконтролю” 
 

І 6,73 1,12 7,02 1,95 7,16 1,67 
ІІ 6,91 1,99 7,11 1,83 6,98 1,91 
ІІІ 7,46 1,76 7,41 1,82 7,43 1,78 
ІV 6,43 1,93 6,29 1,52 6,26 1,66 

7 Фактор F1 
“екстраверсія” 

V  - -  5,88 1,44  -  - 

p  0,01 
підвищення 
“інтровертованості” 
 

І 2,11 1,87 4,24 2,33 3,54 2,28 
ІІ 3,76 2,20 4,74 2,08 4,10 2,15 
ІІІ 3,29 1,89 3,44 2,28 3,37 2,10 
ІV 4,19 1,70 4,66 2,06 4,57 1,92 

8 Фактор F2 
“тривожність-
пристосованість” 

V  - -  5,26 2,26  -  - 

p  0,05  
зниження 
“пристосованості” 
 

Примітка: 1) в таблиці наведені результати за вибіркою курсантів-чоловіків; 
2) показник фактору F2 “пристосованість” є зворотним. 
Отже, можна констатувати наявність 

несприятливої тенденції щодо розвитку 
лідерських якостей курсантів впродовж їх 
підготовки у вищому військовому навчальному 
закладі. Так, впродовж навчання з І по ІV (V) 
курс відбувається достовірне (p  0,05 - 0,001) 
зниження в них таких діагностичних показників 
лідерських якостей особистісного 

Опитувальника Р. Кеттелла 16-ФО-187-А, як 
“товаристськість”, “інтелект”, “емоційна 
стійкість”, “нормативність поведінки”, 
“дипломатичність”, “самоконтроль”, 
“пристосованість”, а також підвищується (p  
0,01) “інтровертованість”.  

Про закономірність виявленої тенденції 
свідчить те, що її зафіксовано в обох 
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закладах (за виключенням єдиного 
показника “емоційної стійкості”). Щодо її 
вірогідних причин то, на наш погляд, їх 
достатньо аргументовано можна буде 
назвати лише на основі додаткових 
досліджень, зокрема, лонгітюдіональних. 
Однак, на нашу думку, краще вжити 

відповідних заходів з метою запобігання 
подібній тенденції. 

Разом із тим, також зафіксовано й 
сприятливі щодо лідерства зміни 2-х 
показників особистісного Опитувальника 
Р. Кеттелла 16-ФО-187-А з І курсу по ІV (V) 
курс (таблиця 6). 

Таблиця 6 
Сприятливі зміни діагностичних показників лідерських якостей курсантів з І по ІV(V) курс за 

Опитувальником Р. Кеттелла 16-ФО-187-А 
Курсанти 

“Київ” “Львів” Разом № Показники Курс 
М σ М σ М σ 

Достовірність 
відмінностей 

між І та ІV (V) 
курсами 

І 12,00 2,48 14,63 3,37 13,47 3,96 
ІІ 14,28 3,92 13,97 3,41 14,12 3,65 
ІІІ 14,73 3,41 14,40 3,61 14,56 3,51 
ІV 14,40 3,74 14,14 3,01 14,11 3,29 

1 Фактор Е 
“домінантність” 

V  - -  14,08 3,03  - -  

p  0,05  
зниж. 
“підпорядкованості” / 
підв. “домінантності” 
(Київ) 

І 2,90 1,62 3,89 2,16 3,20 2,12 
ІІ 4,48 1,44 4,17 1,49 4,25 1,51 
ІІІ 4,65 2,07 4,34 1,60 4,48 1,83 
ІV 4,66 2,11 4,98 2,13 4,87 2,05 

2 Фактор F4 
“незалежність” 

V  - -  5,34 1,58  - -  

p  0,001 підвищення 
“незалежності” 

Примітка: в таблиці наведені результати за вибіркою курсантів-чоловіків. 
Впродовж навчання з І по ІV (V) курс у 

курсантів в обох закладах відбувається 
достовірне підвищення (p  0,001) такого 
діагностичного показника лідерських якостей, 
як “незалежність”, а в київських курсантів 
також відбувається зниження (p  0,05) 
“підпорядкованості” (і, відповідно, підвищення 
“домінантності”).  

У показниках курсантів усіх інших 8 
використаних у дослідженні 
психодіагностичних методик (окрім 
особистісного Опитувальника Р. Кеттелла 16-
ФО-187-А) достовірних змін з І по ІV (V) курс 
не відбулося.  

Висновки. Курсанти Військового 
інституту телекомунікацій та інформатизації 
НТУ України “КПІ” мають достовірно вищі 
за курсантів Академії сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного 
(м. Львів) рівні самоконтролю та 
врівноваженості (за показниками двох 
методик), вищі рівні виявлення якостей 
лідерства та комунікабельності. Це свідчить 
про те, що курсанти першого закладу 
відзначаються порівняно вищим виявленням 
окремих якостей таких двох компонентів 
психологічної структури лідерських якостей 
майбутнього офіцера, як комунікативно-
організаційний та емоційно-вольовий. Такі 
відмінності, насамперед, пояснюються 
початково дещо різним контингентом, який 
поступив на навчання в ці заклади, а також 
такими чинниками, як відмінності між 
закладами в організації навчально-
службового процесу та в змісті 

спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка. 

Курсанти чоловіки та жінки мають 
практично ідентичні показники експертного 
оцінювання рівня розвитку лідерських якостей 
та рівня розвитку лідерських здібностей за 
Методикою діагностики лідерських здібностей 
Є. Жарікова та Є. Крушельницького. 

За діагностичними показниками, 
курсанти-жінки мають достовірно вищі 
показники товариськості та інтелекту за 
опитувальником Р. Кеттелла, активності та 
комунікабельності Шкали Л. Терстоуна, рівні 
комунікативних організаційних схильностей 
методики КОС, зовнішньої негативної 
мотивації методики К. Замфір – А. Реана. 
Чоловіки, у свою чергу, відрізняються 
достовірно вищими показниками 
врівноваженості та незалежності за 
опитувальником Р. Кеттелла, а також набагато 
вищим рівнем готовності до ризику за 
Методикою Г. Шуберта. Такі результати 
показують не перевагу однієї чи іншої статі 
стосовно ефективного лідерства у військовому 
середовищі, а, в першу чергу, особистісну 
статево зумовлену специфіку його 
забезпечення, й мають враховуватися при 
здійсненні індивідуального підходу в 
розвиткові лідерських якостей курсантів 

Аналіз динаміки діагностичних 
показників курсантів показав, що достовірні 
зміни відбуваються лише за низкою 
показників особистісного Опитувальника 
Р. Кеттелла 16-ФО-187-А. Причому, 
переважна більшість цих змін з І курсу по ІV 
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(V) курс може розцінюватись як несприятлива. 
Впродовж навчання з І по ІV (V) курс 
відбувається достовірне зниження в курсантів 
таких діагностичних показників лідерських 
якостей, як “товаристськість”, “інтелект”, 
“емоційна стійкість”, “нормативність 
поведінки”, “дипломатичність”, 
“самоконтроль”, “пристосованість”, а також 
підвищується “інтровертованість”. Про 
закономірність виявленої тенденції свідчить те, 
що її зафіксовано в обох закладах. Щодо 
сприятливих змін, то з І по ІV (V) курс у 
курсантів обох закладів відбувається лише 
достовірне підвищення “незалежності”, а в 
київських курсантів також відбувається 
зниження “підпорядкованості”.  

У показниках курсантів за всіма іншими 
8-ма використаними в дослідженні 
психодіагностичними методиками 
достовірних змін з І по ІV (V) курс не 
відбулося.  

Отже, можна констатувати, що в процесі 
навчально-службової підготовки курсантів з І 
по ІV (V) курс залишаються достатньо 
стабільними рівень розвитку лідерських 
здібностей та схильності до лідерства (за 
показниками 2-х методик), а також такі 
важливі щодо лідерства якості, як навчально-
службова самоефективність, комунікативність 
(за показниками 2-х методик), організаційні 
схильності, готовність до ризику, вольовий 
самоконтроль, наполегливість, самовладання, 
мотивація до успіху, внутрішня мотивація, 
зовнішня позитивна та негативна мотивація, 

активність, експресивність, сміливість, 
урівноваженість (за показниками 2-х методик) 
та рефлексивність.  

Частина з указаних якостей є достатньо 
стабільними особистісними характеристиками, 
що не підвладні цілеспрямованому розвиткові 
за допомогою психолого-педагогічних засобів 
у процесі навчально-службової підготовки 
курсантів, і тому наявність їх початково 
необхідного рівня розвитку слід передбачати, у 
першу чергу, при здійсненні відбору до вищих 
військових навчальних закладів на 
спеціальності, які потребують здатності 
лідерства. Це такі якості, як здатність до 
ризику (у необхідних межах), сміливість, 
активність, урівноваженість, 
експресивність/екстравертованість (у 
необхідних межах), 
самовладання/самоконтроль, товариськість, 
інтелектуальність, емоційна стійкість. Частину 
якостей можна і треба розвивати в процесі 
навчально-службової підготовки курсантів. Це 
– безпосередні лідерські здібності та 
схильності, навчально-службова 
самоефективність, комунікативна та 
організаційна компетентність, навички 
самоконтролю, наполегливість, мотивація до 
успіху, внутрішня мотивація, здатність до 
рефлексії. 

У подальших публікаціях нами буде 
висвітлено такі аспекти отриманих результатів, 
як аналіз чинників розвитку лідерських 
якостей курсантів та практичний підхід щодо 
їх кількісного оцінювання. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ 
 
В статті дано сучасне розуміння синдрому професійного вигорання та показано його складові. 

Охарактеризовано симптоми даного синдрому. Визначено сучасні підходи для дослідження цього 
синдрому. Представлено результати прояву даного синдрому у викладачів вищої школи управління. 

Ключові слова: синдром професійного вигорання, фази, симптоми, викладачі вищої школи 
управління, профілактика. 

В статье дано современное понимание синдрома профессионального выгорания и показаны его 
составляющие. Охарактеризованы симптомы данного синдрома. Определены современные подходы для 
исследования этого синдрома. Представлены результаты проявления данного синдрома у 
преподавателей высшей школы управления. 

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, фазы, симптомы, преподаватели высшей 
школы управления, профилактика. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та зв’язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями. 
Сучасний процес фахової підготовки 
супроводжується зниженням якості вищої 
освіти, що обумовлено багатьма причинами, 
серед яких: тенденція становлення вищої 
освіти масовою, зміна освітньої парадигми 
відповідно до вимог постіндустріального 
суспільства, що призводить до пошуку, 
розробки та впровадження нових підходів, 
технологій, методів викладання; побудова 
педагогічної взаємодії на суб’єкт - 
суб’єктних відносинах; модернізація 
навчального процесу вищої школи шляхом 
збільшення обсягів самостійної роботи та 
розробки для них індивідуальних траєкторій 
для оволодіння навчальними дисциплінами, 
що безумовно впливає на психологічний 
стан викладача вищої школи, провокує 
виникнення емоційного напруження, 
розвиток значної кількості професійних 
стресів. Одним із найважчих наслідків 
довготривалого професійного стресу є 
синдром «професійного вигорання», тому 
дослідження особливостей його прояву у 
викладачів вищої школи управління є 
актуальним та затребуваним для формування 
здоров’єзберігаючого освітнього 
середовища. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор. Істотний внесок з питань 
профілактики синдрому «професійного 
вигорання» внесли дослідження О.І. Бабіч, 
В.В. Бойка, Н.Є. Водоп’янової, Т.В. 
Зайчикової, Л.М. Карамушки, С.Д. 
Максименка та ін. [1-5]. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 
присвячується дана стаття. У вітчизняних 
дослідженнях вивчалася специфіка 
протікання синдрому «професійного 
вигорання» у педагогів з різних регіонів 
України за допомогою методики В.В. Бойка, 
але не з’ясовувалися особливості 
сформованості даного синдрому у 
викладачів вищої школи управління та 
психологічні фактори розбудови 
здоров’єзберігаючого простору вищого 
навчального закладу з метою його 
профілактики. 

Метою дослідження є з’ясування 
особливостей прояву симптомів синдрому 
«професійного вигорання» у викладачів для 
розбудови здоров’єзберігаючого освітнього 
простору вищого навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. Вперше 
феномен «професійного вигорання» був 
описаний американським психіатром Х. Дис. 
Фрейденбергом у 1974 році, який спостерігав 
велику кількість працівників соціальних 
професій, для яких був характерним даний 
синдром. 

Для сучасного етапу досліджень даного 
синдрому виділяють декілька підходів щодо 
вивчення синдрому «професійного 
вигорання». Згідно першого підходу, 
«професійне вигорання» є станом фізичного, 
психічного, насамперед, емоційного 
виснаження, який викликаний 
довготривалим перебуванням працівника в 
емоційно перевантажених ситуаціях 
спілкування. Тому даний синдром 
розуміється як синдром «хронічної втоми». 
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Відповідно до другого підходу синдром 
«професійного вигорання» розглядається як 
двовимірна модель, що включає емоційне 
виснаження та деперсоналізацію, погіршення 
ставлення до інших та до себе. В третьому 
підході синдром «професійного вигорання» 
представляється як трьохкомпонентна 
система, що складається з емоційного 
виснаження, деперсоналізації та редукції 
власних особистісних професійних 
досягнень. 

В сучасних дослідженнях єдиного 
розуміння цього синдрому не виявлено. 
Даний синдром визначають по-різному: 
феномен особистісної деформації; синдром, 
що розвивається на фоні хронічного стресу 
та призводить до виснаження емоційно-
енергетичних та особистісних ресурсів 
працівника; стресова реакція, котра виникає 
внаслідок тривалих професійних стресів 
середньої інтенсивності; один із проявів 
стресу, з яким стикається людина у власній 
професійній діяльності; наслідок тривалого 
робочого стресу і певних видів професійних 
криз. 

До причин, що призводять до 
формування синдрому «професійного 
вигорання» відносять наступні: 
монотонність роботи; сурова регламентація 
роботи, особливо при нереальних термінах її 
виконання; напруженість та конфлікти у 
професійному середовищі; недостатність 
умов для самовиразу; недостатня підтримка з 
боку співробітників та їх зайвий критицизм; 
робота без подальшого навчання та 
професійного удосконалення; невирішені 
особистісні проблеми; наявність 
авторитарного або ліберального стилю 
спілкування; відсутність навичок ефективної 
комунікації та вміння знаходити вихід з 
важких ситуацій спілкування та інші. 
«Професійне вигорання» є кінцевим 
результатом дії сукупності факторів 
оточення, в якому людина працює, 
отриманої освіти, характеристик настанов й 
особливостей конкретної особистості. 

Прояв даного синдрому у поведінці 
викладача залежить від рівня сформованості 
певних симптомів. «Професійне вигорання» 
має досить складну структуру, тобто багато 
симптомів, які у кожного викладача можуть 
проявлятися по-різному, з урахуванням 
конкретних обставин його професійної та 
особистісної життєдіяльності. 

До симптомів «професійного 
вигорання» відносять виснаження, втому, 
неспання, негативні настанови до роботи. 
Прояв синдрому «професійного вигорання» 
у поведінці може бути вираженим у 
нехтуванні виконанням своїх професійних 

обов’язків; захопленням прийомами 
психостимуляторів; послабленням апетиту 
або навпаки переїданням; посиленням 
агресивності (роздратування, гнівливості, 
напруження); уникненням від співробітників 
фізично і дистанціюванням від них думкою, 
зменшенням власної залученості до 
контактів з колегами тощо. 

В дослідженні російського вченого В.В. 
Бойка надається структура синдрому 
«професійного вигорання», яка включає три 
фази: фазу «напруження», фазу 
«резистенції», фазу «виснаження». Перша 
фаза характеризується відчуттям емоційної 
виснаженості, втоми, викликаних власною 
професійною діяльністю викладача вищої 
школи. До симптомів даної фази відносять 
наступні: переживання психотравмуючих 
обставин; незадоволеність собою; 
«загнаність у кут»; тривогу й депресію. 
Друга фаза характеризується надмірним 
емоційним виснаженням, що провокує 
виникнення та розвиток захисних реакцій, 
які роблять людину емоційно закритою, 
відстороненою, байдужою. В такому стані 
залучення соціального працівника 
(викладача) до професійних справ, 
комунікацій викликає у нього відчуття 
надмірної тривоги. До симптомів даної фази 
відносять такі, як: неадекватне вибіркове 
емоційне реагування – неконтрольований 
вплив настрою на професійні стосунки; 
емоційно-моральна дезорієнтація – розвиток 
байдужості у професійних стосунках; 
розширення сфери економії емоцій – 
емоційна замкненість, відчуження, бажання 
припинити будь-які комунікації; редукція 
професійних обов’язків – згортання 
професійної діяльності, прагнення якомога 
менше часу витрачати на виконання 
професійних обов’язків. Третя фаза 
характеризується психофізичною 
перевтомою людини, спустошеністю, 
нівелюванням власних професійних 
досягнень, порушенням професійних 
комунікацій, розвиток цинічного ставлення 
до тих, з ким доводиться спілкуватися з 
професійних питань, розвитком 
психосоматичних порушень. До симптомів 
даної фази відносять наступні: емоційний 
дефіцит – розвиток емоційної не чуттєвості 
на фоні перевиснаження, автоматизм та 
спустошення людини при виконанні 
професійних обов’язків; емоційне 
відчуження – створення захисного бар’єру у 
професійних комунікаціях; особистісне 
відчуження (деперсоналізація) – порушення 
професійних стосунків, розвиток цинічного 
ставлення до тих, з ким доводиться 
спілкуватися при виконанні професійних 
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обов’язків, та до професійної діяльності 
взагалі; психосоматичні та психовегативні 
порушення – погіршення фізичного 
самопочуття, розвиток таких 
психосоматичних та психовегативних 
порушень, як розлади сну, головний біль, 
проблеми з артеріальним тиском, шлункові 
розлади, загострення хронічних хвороб 
тощо. 

Вивчення особливостей протікання 
синдрому «професійного вигорання» у 
педагогів, яке проводилося за допомогою 
методики В.В. Бойко, з’ясовало, що 
домінуючим компонентом даного синдрому 
є фаза «резистенція». Тобто, розвиток 
синдрому «професійного вигорання» у 
викладачів відбувається саме через другий 
компонент синдрому. Професійна діяльність 
викладача завжди містить у собі 
перевантаження емоціями комунікативну 
діяльність, що створює умови постійного 
емоційного напруження. Щоб зберегти 
власне здоров’я, вчителі часто вдаються до 
тактики економії емоцій, вибудовують 
захисні бар’єри на шляху виснажливого 
спілкування. 

Проведені дослідження свідчать, що у 
педагогів у синдромі «професійного 
вигорання» домінують симптоми другого 
компонента – резистенції: за частотою 
виникнення перше місце посідає 
«неадекватне вибіркове емоційне 

реагування» (у 53% опитуваних воно 
сформовано); друге – «редукція професійних 
обов’язків» (44% опитаних); третє – 
«розширення сфери економії емоцій» (33%); 
четверте – «переживання психотравмуючих 
обставин» (32%); п’яте – «емоційно-
моральна дезорієнтація» (31%) [5]. 

Встановлено, що на прояви синдрому 
«професійного вигорання» суттєво 
впливають такі чинники, як: вік, стать, 
професійний стан, сімейний статус 
респондентів, а також наявність та кількість 
дітей у сім’ї. 

Для з’ясування особливостей прояву 
симптомів синдрому «професійного 
вигорання» у викладачів вищої школи 
управління застосовувалася методика В.В. 
Бойка «Діагностики рівня емоційного 
вигорання», яка є найбільш комплексною й 
дає можливість системно і детально 
проаналізувати міру вираженості дванадцяти 
симптомів даного синдрому. 

Дослідження синдрому «професійного 
вигорання» у викладачів вищої школи 
управління проводилося у 2013 році. Вибірка 
складала 54 респондента. Проведене 
дослідження показало, що із чотирьох 
компонентів фази «напруженість» 
домінування за кількістю викладачів 
виявлено для симптому « переживання 
психотравмуючих обставин» (24% 
респондентів), що представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 
Рівні сформованості у викладачів симптомів фази «Напруженість» 

Симптоми фази 
Переживання Незадоволеність 

собою Загнаність Тривожність 
Рівні 

сформованості 
симптомів у 
викладачів к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

Високий 13 24 5 9 4 7 6 11 
Середній 6 11 6 11 3 6 16 30 
Несформований 35 65 43 80 47 87 32 59 

Високий рівень сформованості 
«тривожності» як симптому «професійного 
вигорання» є характерним для 11% 
викладачів, середній рівень – для 30% 
викладачів. 

Аналіз сформованості симптомів другої 
фази «резистенція» виявив домінування 

симптому «редукція професійних обо’язків», 
високий рівень якого є характерним для 30% 
респондентів. Високий рівень розвитку 
симптому «неадекватна емоційна реакція» 
визначено у 24% респондентів, що 
представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 
Рівні сформованості у викладачів симптомів фази «Резистенція» 

Симптоми фази 
Неадекватна 

емоційна реакція 
Емоційно-моральна 

дезорієнтація Економія емоції 
Редукція 

професійних 
обов’язків 

Рівні 
сформованості 

симптомів у 
викладачів к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

Високий 13 24 11 20 11 20 16 30 
Середній 16 30 14 26 11 20 14 26 
Несформований 25 46 29 54 32 60 24 44 

Проведене дослідження показало, що 
високий та середній рівні прояву таких 

симптомів, як: «неадекватна емоційна реакція», 
«емоційно-моральна дезорієнтація», «редукція 
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професійних обов’язків» виявлені у половини 
респондентів даної вибірки. 

Дане дослідження з’ясувало, що у 
поведінці синдром «професійного 
вигорання» у викладачів вищої школи 
управління проявляється у вигляді 
симптомів фази «резистенція». 
Порівняльний аналіз отриманих даних з 
результатами, які тримані В.В. Бойко, 
підтвердив домінування високого рівня 
розвитку компонентів фази «резистенція». 
Якщо у педагогів високий рівень розвитку 
симптомів фази «резистенція» виявлено у 
37,5% респондентів (симптоми фази 
«напруження» - 13% респондентів, фази 
«виснаження» - 12% респондентів), то у 

викладачів вищої школи управління – 23,5% 
респондентів (симптоми фази «напруження» 
- 13% респондентів, фази «виснаження» 10% 
респондентів). 

Результати діагностики сформованості 
симптомів фази « виснаження» показали, що 
високий рівень розвитку окремих симптомів 
для даної вибірки знаходиться в межах від 
7% до 13%. У табл. 3 представлено, що 
наявність психосоматичних та 
психовегетативних порушень – погіршення 
фізичного самопочуття, розвиток таких 
психосоматичних та психовегетативних 
порушень, як розлади сну, головний біль 
тощо, є наявними у 28% респондентів 
(високий та середній рівні розвитку). 

Таблиця 3 
Рівні сформованості у викладачів симптомів фази «Виснаження» 

Симптоми фази 
Емоційний дефіцит Емоційна 

відстороненість 
Особистісна 

відстороненість 
Психосоматичні 

порушення 

Рівні 
сформованості 

симптомів у 
викладачів к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

Високий 7 13 5 9 4 7 6 11 
Середній 15 28 14 26 19 35 9 17 
Несформований 32 59 35 65 31 58 39 72 

Профілактика синдрому «професійного 
вигорання» передбачає використання як 
зовнішніх, так і внутрішніх (особистісних) 
ресурсів. До внутрішніх ресурсів відносять 
наступні: стан здоров’я; способи реагування 
на стрес; сформованість комунікативних 
навичок та вмінь; здатність до емпатії; 
здатність до рефлексії; стресостійкість; 
усвідомлення своїх емоцій та почуттів; знання 
та вміння застосовувати прийоми управління 
емоційними станами тощо. 

Для профілактики синдрому 
«професійного вигорання» викладачам вищої 
школи рекомендується створення 
комфортного робочого місця; розподіляти 
професійні та побутові навантаження; 
оволодіння прийомами залучення уваги; 
сформованість вміння планувати час, вміння 
переключатися з однієї справи на іншу; прояв 
фізичної активності; ведення здорового 
способу життя; виконання занять, що 
поліпшують настрій, сформованість 
позитивної професійної «Я-концепції», 
зокрема прийняття себе. 

Сукупність психічних процесів, завдяки 
яким індивід усвідомлює себе як суб'єкта 
діяльності називають самосвідомістю, а 
уявлення індивіда про себе утворюють 
умоглядний «Образ Я». Компонентами 
самосвідомості є усвідомлення тотожності; 
усвідомлення «Я» як активного початку, як 
суб'єкта діяльності; усвідомлення своїх 
психічних властивостей; соціально-моральна 
самооцінка. Самосвідомість – це, насамперед, 
процес, за допомогою якого людина пізнає 

себе. Але самосвідомість характеризується 
своїм продуктом - уявленням про себе, 
«Образ Я», «Я-концепцією». 

«Я-концепція» являє собою організовану 
логічно послідовну та інтегровану систему 
сприймання «Я». «Я» символізує головну 
частину свідомого досвіду людини. В значній 
мірі зміст «Я-концепції» є продуктом 
соціалізації, формується поступово під 
впливом оцінок інших людей. Сприйняття та 
інтерпретація людиною самої себе, або «Я-
концепції», відображають ті характеристики, 
що їх людина сприймає як частину себе, те, як 
вона бачить себе у зв'язку з різними ролями, 
які виконує у житті. «Я-концепція» охоплює 
не тільки реальне Я - те, які ми є, а й ідеальне, 
якими ми повинні та хотіли б бути. «Я-
концепція» має складну будову. Це 
сукупність усіх уявлень людини про себе та їх 
оцінка. Настанови, які спрямовані на самого 
себе, складають «Образ Я» - уявлення 
індивіда про себе; самооцінку - емоційно 
забарвлену оцінку цього уявлення; 
потенційну поведінкову реакцію - ті 
конкретні дії, які можуть бути викликом 
«Образом Я» та самооцінкою. Уявлення 
людини про саму себе здаються їй 
переконливими незалежно від того, на якому 
знанні вони базуються - на об'єктивному чи 
суб'єктивному. 

«Я-концепція» має для людини певне 
значення: вона сприяє самопізнанню, 
досягненню внутрішньої узгодженості, 
становленню самоставлення, детермінує 
самоусвідомлення, поведінку та діяльність в 
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ситуаціях вибору та взаємодії з людьми, 
самовдосконалення. Згідно з різними 
підходами «Я-концепція» розуміється як 
продукт та процес самосвідомості; як система 
настанов; як сукупність знань про себе; як 
зв'язок самоставлення з характером 
самоусвідомлення; як прояв характеру 
активності людини, в межах якої формується і 
діє самосвідомість. «Я-концепція» може 
виступати внутрішнім фільтром, що визначає 
характер сприйняття людиною будь-якої 
ситуації. Вона частково є усвідомленою, але 
частково існує і в неусвідомленій формі. 
Самосвідомість людини шляхом постійного 
порівняння реальної поведінки з «Я-
концепцією» регулює поведінку. 
Самосвідомість має рівневу будову. Ця ідея 
неодноразово висловлювалась у вітчизняній 
та світовій літературі. І.С. Кон формулює 
рівневу концепцію «Образу Я». «Образ Я» 
розуміється ним як система настанов, що 
охоплює когнітивний, афективний та 
поведінковий компоненти. В.В. Століним 
була сформульована концепція рівневої 
будови самосвідомості, заснована на 
характері активності людини, у рамках якої 
формується і діє самосвідомість. У змісті 
«Образу Я» виділені два найважливіші 
компоненти: 

 знання про ті загальні риси і 
характеристики, що поєднують суб'єкта з 
іншими людьми - приєднуюча або 
утворююча «Я-концепція», або система 
самоідентичності; 

 знання, що виділяють «Я» суб'єкта з-
поміж інших людей - диференціююча 
утворююча «Я-концепція» (як відчуття своє) 
унікальності й неповторності. 

Вертикальна будова самосвідомості 
охоплює рівні біологічного індивіда 
(організму), соціального індивіда та 
особистості, які обумовлені рівнями 
активності людини.  

Наші дослідження «Я-концепції» 
базувалися на розумінні структурних 
складових «Я-концепції», розроблених 
психолого-педагогічною лабораторією 
Донецького державного університету 
управління на основі теоретичних положень 
Р. Бернса щодо сутності та структури «Я-
концепції»; К. Роджерса щодо сутності 
«прийняття» людини людиною; О.М. 
Леонтьєва, І.А. Зимньої щодо суб’єкта 
діяльності та показників його прояву. Згідно 
розробкам лабораторії, структурними 
складовими «Я-концепції» є: «Образ Я»; 
«Прийняття себе»; «Суб’єктність діяльності» 
(а не поведінкові реакції, за Р. Бернсом). Дана 
структура «Я-концепції» представлялася на Х 
міжнародному конгресі психологів [6]. 

Дослідження «Я-концепції» 
ускладнюється відсутністю термінологічної 
єдності, неоднозначністю розуміння її 
структурних компонентів і, як наслідок, 
недостатньою розробленістю методів її 
вивчення для розв'язання проблеми 
дослідження «Я-концепції» людини як 
суб'єкта діяльності. Для дослідження 
науковцями «Я- концепції» науковцями 
використовувався метод вільного самоопису. 
Методика, яка була розроблена дозволяє 
виявити особливості утворюючих «Образу 
Я», визначити особливості «Прийняття себе» 
та становлення себе «Суб’єктом діяльності» 
[7]. В педагогічних дослідженнях з’ясовано, 
що високий та достатній рівень прийняття 
себе характеризується позитивною «Я-
концепцією» викладача, а середньо-низький 
рівень прийняття себе обумовлює негативну 
«Я-концепцію». Це в свою чергу впливає на 
побудову освітнього простору викладачем та 
можливості його управління ним. 

Психолого-педагогічною лабораторією 
проводилося дослідження особливостей «Я-
концепції» молодих викладачів вищої школи 
управління. Було виявлено, що 47% 
викладачів мають високий рівень «Прийняття 
себе», 26% - достатній рівень, 21% - середній 
рівень, 6% - низький рівень. Таким чином, 
було виявлено, що 27% для молодих 
викладачів, які мають негативну «Я-
концепцію» необхідним є особистісний 
саморозвиток в напрямку прийняття себе.  

В психологічних дослідженнях 
встановлені взаємозв’язки між ціннісними 
орієнтаціями та спрямованістю особистості, 
особистісними якостями та 
характерологічними особливостями 
особистості людини. Потреба в цінностях 
іманентно присутня суб’єкту, але її розвиває 
культура. У людини спостерігається складна 
ієрархічна система цінностей. Базові цінності, 
які складають основу ціннісної свідомості 
людей, визначають їх вчинки в різних галузях 
життєдіяльності, її «Я-концепцію». Згідно 
досліджень І.І. Малінського, З.Ю. Чочарай, 
М.О. Колос, Т.Г. Чочарай, прийняття - 
неприйняття себе виражає в різній мірі довіру 
до себе. Довіра до себе є базовим поняттям 
психології здоров’я, здоров’єзберігаючого 
простору. [8]. 

Дослідження ціннісних термінальних 
орієнтацій у молодих викладачів Донецького 
державного університету управління 
показало: що до значущих цінностей були 
віднесені наступні: любов, здоров’я, життєва 
мудрість, цікава робота, матеріальне 
забезпечення, суспільне визнання, активна 
життєдіяльність. «Здоров’я» як значуща 
ціннісна орієнтація була виявлена у 77% 
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молодих викладачів. Для 25% молодих 
викладачів ціннісна орієнтація «здоров’я» 
входила до ціннісного ядра. Було визначено, 
що у молодих викладачів «здоров’я » як 
ціннісна орієнтація займала четвертий ранг із 
вісімнадцяти. 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Серед симптомів фази 
«резистенція» домінуючим за кількістю 
викладачів вищої школи з високим рівнем 
розвитку є «редукція професійних обов’язків» 
(30% респондентів); на другому місці – 
«неадекватні емоційні реакції» (24% 
респондентів); на третьому місці – симптоми 
«емоційно-моральна дезорієнтація» та 
«економія емоцій» (20% респондентів). Таким 
чином, профілактика синдрому 
«професійного вигорання» є актуальною для 
третьої частини даної вибірки викладачів. 
Визначено, що найчастіше даний синдром у 
викладачів вищої школи проявляється в 
редукції професійних обов’язків: згортанні 

професійної діяльності, прагненні якомога 
менше часу витрачати на виконання 
професійних обов’язків, а потім 
неконтрольованому впливі настрою на 
професійні стосунки. 

Дане дослідження показало, що 
формування здоров’єзберігаючого освітнього 
простору вищої школи, залежить не тільки від 
впливу сформованості симптомів синдрому 
«професійного вигорання», але й від «Я-
концепції», ціннісних термінальних та 
інструментальних ціннісних орієнтацій 
викладачів. Побудова здоров’єзберігаючого 
освітнього середовища викладачем вищої 
школи управління залежать від наявності у 
викладача позитивної «Я-концепції» та 
входження «здоров’я» як ціннісної орієнтації 
до його ціннісного ядра особистості. 

Перспективою подальших досліджень є 
з’ясування впливу віку, стажу роботи, статі на 
редукцію професійних обов’язків у 
викладачів вищої школи управління. 
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THE PROBLEM OF PREVENTING PROFESSIONAL BURNOUT TEACHERS UNIVERSITY 

MANAGEMENT TO DEVELOP PERSONAL EDUCATIONAL SPACE 
The article given current understanding of professional burnout syndrome. Presented by modern approaches to 

the study of this syndrome. Under the first approach professional burnout is a state of physical, psychological and 
emotional distress. Professional burnout is two-component system according the second approach. The system 
includes emotional exhaustion and depersonalization. In the third approach the professional burnout include 
emotional exhaustion, depersonalization and reduction of professional activity. Described the characteristic of each 
phase syndrome burnout symptoms. The paper presents results of a study of professional burnout syndrome university 
teachers of management. It was given recommendations for prevention of professional burnout syndrome. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ 
УНІВЕРСИТЕТУ "ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В КНТЕУ" В 

ВНУТРІВУЗІВСЬКІ СИСТЕМІ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 
Стаття присвячена удосконаленню системи соціологічної оцінки якості надання освітніх послуг, 

узагальнено міжнародний досвід у галузі оцінки якості освіти та соціологічних досліджень проведених 
Центром психологічного забезпечення професійної діяльності кафедри психології КНТЕУ «Викладання 
навчальних дисциплін у КНТЕУ».  

Ключові слова: соціологічне опитування, студент, викладач, система якості освіти, інтерактивне 
опитування, критерії якості викладання. 

Статья посвящена усовершенствованию системы социологической оценки качества предоставления 
образовательных услуг, обобщено международный опыт в области оценки качества образования и 
социологических исследований проводимых Центром психологического обеспечения профессиональной 
деятельности кафедры психологии КНТЭУ «Преподавание учебных дисциплин в КНТЭУ».  

Ключевые слова: социологический опрос, студент, преподаватель, система качества образования, 
интерактивный опрос, критерии качества преподавания. 

Щоб бути хорошим викладачем, 
потрібно любити те,що викладаєш, 

і любити тих, кому викладаєш. 
В. О. Ключевський 

Споконвіку прийнято вважати, що 
найкраща нагорода для будь-якого викладача 
- визнання його учнів. Студенти - народ 
досить суб'єктивний, щоб отримати їх 
повагу, педагогу необов'язково бути 
заслуженим працівником, великим ученим, 
писати безліч статей і підручників, для 
студентів дуже часто важливіше атмосфера, 
яку створює викладач на своїх предметах, 
його вміння подати матеріал, зацікавити ним. 
Незалежно від розвитку освітніх, 
організаційних та інформаційних технологій 
роль викладача сьогодні дуже велика. Оцінка 
якості його праці є важливою складовою 
системи оцінки діяльності всього освітнього 
процесу. І дуже важливо, що думка студентів 
при цьому має важливе значення.  

Мета нашого дослідження полягає в 
удосконаленні системи оцінки якості 
надання освітніх послуг, оприлюдненні 
позитивного досвіду Центру психологічного 
забезпечення професійної діяльності 
кафедри психології Київського 
Національного торговельно-економічного 
університету щодо наявності, 
функціонування та оцінювання 
внутрівузівської системи моніторингу якості 
освіти.  

Отже, проблема забезпечення якості 
освіти продовжує залишатися однією з 
найбільш обговорюваних в даний час як 
представниками державних органів, 

роботодавців, так і академічної 
громадськістю. Безсумнівно, вона є 
центральною і в проведеної реформи освіти: 
"корисність реформи відносна, якщо вона не 
веде, у кінцевому рахунку, до підвищення 
якості освіти". 

Забезпечення високої якості освіти на 
основі збереження його фундаментальності 
та відповідності актуальним і перспективним 
потребам особистості, суспільства і держави 
заявлено головним завданням вітчизняної 
освітньої політики. 

На сьогоднішній день ситуацію із 
забезпеченням якості підготовки фахівців в 
Україні не можна назвати благополучною в 
силу впливу ряду чинників, пов'язаних і з 
скороченням фінансування ВНЗ, і, як 
наслідок, з деформацією самої сутності вузу 
як центру науки, освіти, культури, центру 
духовності та моральності. Значно ослабли 
зв'язки із споживачами кадрів, які, перш за 
все, є для вузів індикаторами змісту і якості 
ВПО, виникли труднощі з 
працевлаштуванням випускників. 

Враховуючи специфіку вузів і 
необхідність уніфікувати підходи до 
створення систем якості, так в університетах 
потрібно створити типову модель 
внутрівузівської системи якості.  

Першим принципом менеджменту 
якості, покладеним в основу стандартів ІСО 
9000 - 2000 (так само як і в TQM), є 
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орієнтація на споживача. До споживачів 
діяльності вищого навчального закладу 
відносять як зовнішніх (роботодавці, 
держава і суспільство в цілому), так і 
внутрішніх (студенти, викладачі, 
керівництво ВНЗ) [1].  

Визначення ступеня задоволеності 
внутрішніх споживачів є однією з головних 
завдань менеджменту якості. Така оцінка 
необхідна для коригування дій в освітніх 
процесах вузу та внесення змін в управління 
організацією, освітні програми і технології 
навчання, а також при входженні в Болонський 
процес, де необхідна акредитація окремих 
дисциплін навчального плану.  

Інформація про існуючі потреби та 
очікування споживачів може бути отримана, 
наприклад, за допомогою їх анкетування 
через певні проміжки часу або по закінченні 
вивчення окремих дисциплін. Анкетування, 
як один з механізмів моніторингу, являє 
собою досить непростий процес. Це 
пов'язано з тим, що в анкетуванні 
визначальну роль відіграє людський фактор. 
Тобто в якості «датчика» при проведенні 
вимірювань виступає людина, а часто і 
оцінюється теж людина. Саме в цьому 
випадку необхідно дуже ретельно і обережно 
підходити до оцінки отриманих результатів і, 
особливо, до їх опублікуванню.  

Розглянемо історичну ретроспективу 
опитування студентів про якість надання 
освітніх послуг. Вперше подібне анкетування 
проводилося в 90-х роках минулого століття за 
анкетами, розробленими Міністерством освіти. 
Студентам пропонувалося оцінити перелічені 
професійні і особистісні якості викладача 
вищої школи по 9 бальною системою [1].  

Анкетування проводилося через півроку 
після завершення того чи іншого курсу, 
причому одночасно студент будь-якого 
курсу оцінював декількох викладачів, 
фіксуючи свої оцінки в анонімної анкеті: 

 Викладає матеріал ясно, доступно 
 Роз'яснює складні місця 
 Виділяє головні моменти 
 Вміє викликати і підтримати інтерес 

аудиторії до предмету 
 Стежить за реакцією аудиторії 
 Задає питання, спонукає до дискусії 
 Дотримується логічну послідовність 

у викладі 
 Демонструє культуру мови, чіткість 

дикції, нормальний темп викладення 
 Уміє зняти напругу і втому аудиторії 

 Орієнтує на використання 
досліджуваного матеріалу в майбутній 
професійній і громадській діяльності 

 Творчий підхід і інтерес до справи 
 Доброзичливість і такт по 

відношенню до студентів терпіння 
вимогливість 

 Зацікавленість в успіхах студентів 
 Об'єктивність в оцінці знань 

студентів 
 Шанобливе ставлення до студентів 
 Розташовує до себе високою 

ерудицією, манерою поведінки, зовнішнім 
виглядом 

За анкетування на факультеті 
відповідали декани, які отримували дану 
інформацію і могли її використовувати при 
проходженні викладача за конкурсом, при 
вирішенні проблем, що виникають в 
організації навчально-методичної діяльності. 
Незважаючи на не дуже коректні питання і 
бажання оцінити не тільки діяльність 
педагога, але і його людські якості, 
одержувані результати дозволяли виявити ті 
чи інші тенденції, але часто викликали 
обурення деяких педагогів, які отримували 
низькі бали і намагалися шукати коріння 
проблеми не в собі, а в інших. 

Анкетування, описане вище, 
проіснувало близько 5 років, і потім було 
забуто на деякий час. В останні 3-5 років 
представлена вище анкета була перероблена 
в Поморському держуніверситеті і 
використовувалася деканами ряду 
факультетів для оцінки якості навчального 
процесу (факультет іноземних мов, 
факультет управління). 

З 2003 року при анкетування студентів з 
оцінки якості діяльності викладачів 
використовують оціночну карту, розроблену 
професорами РГПУ ім. А.І. Герцена Н.В. 
Бордовський і Є.В. Титової [1]: 

Показники якості викладача: 
 Пропонована викладачем інформація 

значущою для підготовки до майбутньої 
професійної діяльності 

 Чітко формулює цілі та план 
навчальної роботи відповідно до навчальної 
програми курсу 

 Своїм викладанням викладач сприяє 
зростанню освітніх досягнень студентів 

 На навчальних заняттях пропонується 
нова, сучасна наукова інформація 

 Ясно, логічно, аргументовано і 
зацікавлено викладає матеріал 
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 Застосовувані методи, способи і 
форми роботи у викладача доцільні 
ефективні 

 Пропонує і послідовно керується 
системою своїх вимог і критеріїв для оцінки 
результатів освітньої діяльності 

 Встановлює необхідний контакт зі 
студентами, використовує при цьому 
адекватні способи спілкування і взаємодії 

 Проявляє тактовність у процесі 
взаємодії зі студентами 

 Мова викладача професійна, виразна, 
оптимальна по темпу і силі голосу, доступна 
для розуміння, дозволяє робити необхідні 
записи 

 Стимулює творчість студентів у 
самостійній навчальній та науково-дослідній 
роботі 

 Має свій, індивідуальний стиль 
викладання, який сприяє підвищенню або 
закріпленню Вашого інтересу до науки і 
майбутньої професійної діяльності 

 Хотіли б Ви надалі зустрітися з цим 
викладачем (при читанні інших курсів, 
спецкурсів, в якості наукового консультанта, 
в період проходження практики, при 
виконанні курсової чи дипломної роботи) 

Студентам пропонується провести 
оцінку по 4 бальною системою 

0 балів - я не згоден з цим твердженням, 
це далеко не так. 

1 бал - дійсно можна погодитися з цим 
твердженням, хоча воно справедливо не 
завжди. 

2 бали - як правило, це так. 
3 бали - це твердження повною мірою і 

завжди справедливо щодо даного викладача. 
Для кожного викладача бали, набрані за 

пунктами 1-12, підсумовуються.  
На підставі отриманих результатів 

визначається рівень якості викладання в 
оцінках різних студентів по значимих 
критеріями і показниками. Отримана сума 
може знаходитися в рамках одного з рівнів 
якості викладання. Якщо ця сума менше 6 
балів, то якість викладання в оцінці студентів 
фіксується як ненормативно-низька; якщо ця 
сума менше 12, але більше 6 балів, то якість 
викладання фіксується як нормативно-
допустиме; якщо отримана сума менше 24, 
але більше 13 балів, то якість викладання 
оцінюється студентами як нормативно-
оптимальне, і, нарешті, якщо отримана сума 
більше 25 балів, то студенти дуже високо 
оцінюють якість викладання. 

Усереднений рівень по всьому курсу 
визначається аналогічно, але аналізується 
середнє арифметичне по всіх опитаних. 

Запитання 1-12, представлені в анкеті 
дозволяють оцінити компоненти 
педагогічної діяльності: представлення 
інформації; організація пізнавальної 
діяльності; емоційний настрій і регуляція 
поведінки. 

Питання № 13 характеризує бажання 
студента надалі працювати з даними 
викладачем. 

Аналіз проведеного анкетування 
дозволив виявити зростаючу увагу студентів 
старших курсів на установку відносин 
викладач-студент, а також на кожному 
наступному курсі зростає число студентів, 
незадоволених діяльністю викладача зі 
сприяння у зростанні освітніх досягнень 
студентів. 

Звичайно ж, кожен студент може 
думати, що завгодно і відповідати на 
питання так, як він вважає за потрібне, але 
якщо при аналізі анкет виявляються 
тенденції, то це вже не може не 
характеризувати якість освітнього процесу, 
якість діяльності викладача. З даним 
висновком не завжди погоджуються 
викладачі, що мають невисокий бал. Вони 
намагаються звинувачувати студентів (не 
бажають вчитися, займаються сторонніми 
справами, мало виховані ...) і умови, в яких 
доводиться часом працювати (тісний 
аудиторія, низька температура, мала 
зарплата, неякісна дошка ...) [3]. 

Аналізуючи результати досліджень, ми 
прийшли до висновків: 

1. Дуже важливий вибір експерта. 
Експертом може бути компетентний, 
коректний, стриманий чоловік, здатний 
вести бесіду і переконувати. 

2. Необхідна психологічна підготовка 
викладача до анкетування, щоб він розумів, 
що оцінюють його не просто як особистість, 
а як продукт (умови ринку і в сфері освіти), 
незважаючи на те, що не може бути 
викладача без індивідуальних, особливих, 
особистісних якостей. Одне накладається на 
інше і формується певний тип професійного 
вигляду викладача. Необхідно сформувати 
прагнення викладача до самооцінки, оцінки 
колег і споживачів (це завдання не одного 
дня) і бажання позитивної зміни у своїй 
діяльності (порівнюю себе сьогоднішнього із 
собою вчорашнім і радію своїм досягненням, 
а не засмучуюся, порівнюючи себе з 
колегою). 

3. Доцільно трансформування 
інформації, отриманої в результаті 
анкетування: керівник підрозділу повинен 
знати існуючі тенденції, але зовсім не 
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обов'язково знайомити його з усіма 
отриманими результатами, тому що часом 
вони можуть бути використані не дуже 
розумно;викладачеві представляють 
позитивні напрямки його роботи і в бесіді в 
розумній формі пропонує обговорити 
питання, пов'язані з виниклими проблемами, 
лише побічно говорячи про них. 

4. Для студентів даний анкетування 
дозволяє не просто оцінити викладача, але й 
оцінити себе як учасника освітнього процесу.  

Заслуговує на увагу пробне анкетування 
30% студентів V курсу різних факультетів в 
2002 році, проведене доцентом кафедри 
педагогіки ПГУ імені М.В. Ломоносова Л.А. 
Гагаріної яке показало, що серед причин, що 
ускладнюють навчання, 36-44% опитаних 
виділяють відсутність перспектив 
працевлаштування [3]. Студенти 
гуманітарних факультетів (більше 50% 
опитаних) стверджують, що причиною, що 
утрудняє навчання, є надмірний обсяг 
навчального навантаження, в той час як 
лише 8% студентів природничо-наукових 
спеціальностей вказали цю причину. 

Серед факторів, що сприяють 
підвищенню інтересу до навчання виділені: 

- Впровадження нових методик 
навчання (більше 50% опитаних); 

- Навчання за індивідуальними планами 
(40%); 

- Поліпшення забезпеченості навчально-
методичною літературою (більше 60%). 

На думку студентів, факторами, що 
вдосконалюють навчальний процес, є 
широка комп'ютеризація навчального 
процесу, впровадження нових і корекція 
існуючих навчальних курсів і програм з 
урахуванням побажань студентів. 

Результати цього анкетування 
дозволили керівництву університету більш 
раціонально підійти до питань 
вдосконалення навчально-методичного 
супроводу освітнього процесу. 

Деякі вузи, які проводять опитування 
«Викладач очима студентів» іноді 
коментують, що собою представляє їх 
варіант опитування: 

1. ГУ - ВШЕ. Система оцінювання 
викладачів студентами в ГУ-ВШЕ існує з 
2001 р. Відповідна інформація збирається 
один раз на семестр. Студентам (анонімно) 
пропонується оцінити за п'ятибальною 
шкалою кожного викладача, який вів у них 
заняття протягом семестру, за такими 
характеристиками: систематичність і ясність 
викладу матеріалу, контакт з аудиторією, 
можливість поза аудиторного спілкування. 

Студенти також можуть залишити 
зауваження і якісь висловлювання, що 
стосуються роботи викладачів. За 
результатами анкетування студентів 
розраховуються середні бали, набрані 
кожним викладачем по кожному із 
зазначених вище аспектів діяльності. 
Оброблена таким чином інформація 
надходить керівництву університету, 
деканам факультетів, а також завідувачем 
кафедрами, які в разі необхідності доводять її 
до відома викладачів. [4] 

2. Північний державний медичний 
університет використовує два варіанти анкет. 
Одна вивчає рейтинги. Задаються питання: 
"Назвіть десять кращих і десять найгірших 
викладачів". Ця рейтингова система 
використовується для того, щоб виявити 
найпопулярніших викладачів з точки зору 
позитивної і негативної. Адже є популярні 
викладачі, які викликають якесь 
роздратування і глузування. У другій анкеті 
кожен викладач оцінюється студентами по 
11 характеристикам. Серед них такі, як: 
"організованість у проведенні занять", 
"повага до студентів", "інтелектуальність", 
"творче ставлення до ведення занять" та 
інші. Загалом, проводиться всебічна оцінка 
якостей викладача. [5] 

3. У Ухтинському державному 
технічному університеті - електронне 
анкетування. Результат опитування йде в цю 
систему як одна з позицій для кожного 
викладача. Анкета складається з двох частин, 
в ній 8 питань. Перша частина стосується 
навчального процесу, а друга містить 
виховний компонент (упередженість, 
оцінювання запізнення). [6] 

4. Московський інститут економіки, 
менеджменту і права:У листопаді і в квітні 
кожного навчального року на підставі 
рішення Ректора Інституту проводиться 
акція-анкетування «Твоя думка!». В анкеті з 
оцінки роботи викладачів студентам 
пропонується вибрати твердження, які, на їх 
погляд, найбільше відповідають даним 
викладачу. Оцінка роботи проводиться по 6-
бальною шкалою [7]. 

5. Таганрозький технологічний інститут 
проводить опитування "Викладач очима 
учня" - анкетування студентів денної форми 
навчання. У ході опитування студентам 
надається можливість за допомогою 
заповнення анкети оцінити викладачів, 
фактично проводили у них аудиторні заняття 
в минулому до моменту опитування 
календарному році. За результатами 
проведення опитувань формується 
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соціологічний рейтинг викладачів, який 
може служити з одного боку, як підставу для 
заохочення ряду найбільш авторитетних у 
студентському середовищі викладачів, а з 
іншого боку, як підставу для видачі деяким 
викладачам цілком конкретних 
рекомендацій. При розрахунку інтегрального 
соціологічного рейтингу викладачів 
враховується, що найбільш вагомими 
характеристиками викладача є: 
відповідальність, професіоналізм, здібності 
викладати матеріал доступно для розуміння і 
демонструвати вільне володіння 
викладаються матеріалом. [8] 

6. Омський державний університет. 
Студентам пропонується анкета, яка 
заповнюється анонімно. Особливість анкети 
полягає в тому, що студенти оцінюють не 
викладача, а себе в навчальному процесі під 
керівництвом даного викладача. Повні 
результати надаються тільки самому 
викладачеві. Дані моніторингу повинні 
служити, перш за все, цілям поліпшення 
діяльності, надання допомоги викладачеві. 
Керівники підрозділів отримують тільки 
узагальнений результат. Результати 
анкетування не можуть застосовуватися в 
якості засобу для порівняння одного 
викладача з іншим, або як засіб 

адміністративного тиску. Тому словесні 
формулювання підсумкової оцінки повинні 
обмежуватися наступними виразами: 
«викладач справляється з ...», «є 
проблеми...», «є серйозні проблеми ... ». [9] 

Традиції започатковані попередніми 
дослідниками реалізовані і удосконалені 
нами в університеті, так протягом семи років 
було розроблено та проведено 29 
соціологічних досліджень з актуальних 
проблем розвитку вищої освіти, в яких брали 
участь 70,5 тис. респондентів, з них: 67,4 тис. 
студентів, та 2,3 тис. викладачів, 0,8 тис. 
роботодавців. 

Для приклада наведемо результати 
експрес-опитування викладачів та студентів 
IІ - IV курсів щодо вдосконалення 
дослідження «Викладання навчальних 
дисциплін у КНТЕУ». Метою опитування 
було виявити думку викладачів та студентів 
стосовно доцільності проведення опитування 
«Викладання навчальних дисциплін у 
КНТЕУ», шляхів удосконалення методики, 
змісту та форми анкети. Для збору 
інформації була розроблена експрес-анкета. 
В опитуванні взяли участь: 198 викладачів з 
усіх кафедр та 400 студентів усіх факультетів 
ІІ - ІV курсів. 
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Рис. 1 Розподіл відповідей студентів та викладачів щодо потрібності проведення опитування 

«Викладання навчальних дисциплін в КНТЕУ (%) 
Отримані результати свідчать, що 

відповіді викладачів та студентів майже 
збігаються. Більше половини респондентів 
обох груп вважають, що опитування 
«Викладання навчальних дисциплін у 
КНТЕУ» потрібно проводити (62,5% 
викладачів та 67,5% студентів). Разом з тим, 
чверть респондентів висловили думку про те, 
що таке опитування проводити не потрібно 
(25,5% викладачів та 22,5% студентів). 

Завагалися з відповіддю 12% викладачів та 
10% студентів.  

Наступним завданням опитування було 
виявлення думки респондентів щодо їх 
задоволеності змістом та формою анкети. Як 
свідчить аналіз даних, задоволені змістом 
анкети 62,8% опитаних студентів та 42,5% 
викладачів. У той же час 18% студентів та 
19,5% викладачів не задоволені ним. 
Завагалися з відповіддю 19,2% студентів та 
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38% викладачів. Щодо задоволеності 
формою анкети, то 57,4% студентів та 47,0% 
викладачів задоволені нею, 34,3% та 12,5%, 
відповідно, не задоволені. Також серед 
викладачів великий відсоток тих, хто не 
визначився з відповіддю – 40,5%. Дані про 
те, що великий відсоток викладачів не 
визначився стосовно задоволеності формою 
та змістом анкети свідчить: вони навіть не 
знають, який вигляд має анкета. На це треба 
звернути особливу увагу. 

Також потрібно відмітити, що студенти 
та викладачі висловили свою думку щодо 
того, які зміни треба внести у зміст та форму 
анкети. 

Студенти вважають, що для покращання 
змісту анкети треба додати наступні критерії: 

- опанування викладачем новітніми 
технологіями з предмета, який він викладає; 

- проводить семінари, круглі столи та 
заохочує студентів до наукової роботи; 

- стимулює у студентів бажання стати 
фахівцем з відповідної спеціальності. 

Також вони висловились за те, аби в 
анкеті було присутнє відкрите запитання 
стосовно того, що конкретно їх не 
задовольняє у тому чи іншому викладачі, 
тобто пояснення до своїх низьких оцінок. 

Викладачі також висловили свою думку 
стосовно цього запитання і бажають, щоб в 
анкету додали такі критерії: 

- чи вимагає викладач хабарів; 
- чи дає викладач інструкції для 

виконання самостійних завдань; 
стимулює науково-дослідну роботу 
Щодо форми анкети, то студенти 

зазначили: незрозумілість деяких критеріїв. 
Також вони порадили, щоб прізвища та 
ініціали викладачів були завчасно 
надруковані в анкеті. 

Викладачі звернули особливу увагу на 
послідовність критеріїв та порадили 
замінити деякі з них. 

Аналізуючи дані, дослідники прийняли 
рішення замінити деякі критерії та їх 
послідовність. 

Таблиця 1. 
Порівняльний аналіз змісту критеріїв оцінювання якості 

№ 
 Старий варіант критеріїв Новий варіант критеріїв 

1. Зрозуміло викладає матеріал Доступно викладає матеріал відповідно до програми 

2. Стимулює самонавчання та самостійну роботу 
На заняттях постійно використовує різноманітну 
науково-методичну літературу (робоча програма, 
опорний конспект, практикум тощо) 

3. Сприяє поглибленню теоретичних знань, 
забезпечує пізнавальну цінність дисципліни 

Опановує та систематично застосовує новітні 
технології навчання (тестування, тренінги, кейси, 
проекти, комп’ютерні програми) 

4. Сприяє формуванню практичних умінь та 
навичок 

Стимулює самонавчання, надає консультації для 
виконання самостійних завдань 

5. 
На заняттях використовує різноманітні науково-
методичні матеріали (робоча програма, опорний 
конспект, практикуми) 

Сприяє поглибленню теоретичних знань, 
формуванню практичних умінь та навичок 

6. 
Застосовує новітні технології навчання 
(тестування, тренінги, кейси, рольові/ділові, 
групові проекти, комп’ютерні програми) 

Заохочує до наукової роботи 

7. Об’єктивно оцінює знання студентів за 100-
баловою системою 

Об’єктивно оцінює знання студентів за 100-баловою 
системою 

8. Вміє порозумітися зі студентами, доброзичливий 
і тактовний з ними 

Вміє порозумітися зі студентами, доброзичливий і 
тактовний з ними 

9. Професійні та особисті якості відповідають 
Вашому уявленню про викладача університету 

Постійно дотримується розкладу та часу проведення 
занять 

Окрім зазначених змін у критеріях в 
анкету буде додано відкрите запитання, в 
якому студенти зможуть висловити свої 
побажання щодо викладання тієї чи іншої 
дисципліни. 

Щоб більш широко відкрити проблему 
виставлення оцінок студентами, ми 
запропонували їм відкрите запитання «Які 
чинники впливають на вашу оцінку?». 

Студенти зазначили такі чинники. 
- Особисті якості викладача. 

- Професійні вміння та навички 
викладача. 

- Відношення викладача до студентів. 
- Вміння доступно та цікаво подати 

інформацію стосовно тієї чи іншої теми. 
- Об’єктивність оцінювання викладачем. 
- Зацікавленість викладача у знаннях 

студентів. 
- Зацікавленість у дисципліні. 
- Методика викладання. 
- Індивідуальність викладача. 
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Безумовно, в студентських відповідях, 
присутній елемент суб'єктивності в оцінці 
праці викладачів, тому їх думка ні в якому 
разі не повинно ставати єдиним 
інструментом прийняття кадрових рішень в 
університеті. Проте, опитування студентів 
можна ефективно використовувати як спосіб 
виявлення неякісного викладання. 

На нашу думку, ці чинники мають бути 
особливо цікавими та корисними для викладача, 
аби покращити ефективність взаємовідносин зі 
студентами та підвищити рівень викладання 
навчальних дисциплін у КНТЕУ. 

Особливої уваги потребує проблема 
надання інформації студентам і викладачам 
за результатами даного опитування. Тому 
наступні результати дослідження можна 
розміщувати на сторінці «Новини» сайту 
університету. 

Отже, як показало дослідження, 
більшість студентів та викладачів схвально 
відносяться до проведення опитування 
«Викладання навчальних дисциплін у 
КНТЕУ». Треба зазначити: оброблені дані, 
свідчать про те, що респонденти були 
зацікавлені в покращанні ефективності 

опитування й активно висловлювали свою 
думку, надавали поради та пропозиції. 

Таким чином, важливе значення в 
проведенні опитування має автоматизація 
процесу анкетування, що дозволяє здійснити 
комп'ютерну обробку оціночних карт, 
математичну обробку результатів 
анкетування. Природно це диктує певні 
умови складання оціночних карт, але при 
цьому істотно спрощує роботу експертів. 

Отже, внутрішньо вузівські заходи, 
пов'язані з менеджментом якості, включають 
в себе: перевірку, аналіз і коригування 
педагогічної діяльності викладачів, 
підвищення їх педагогічної майстерності, 
усунення недоліків у викладанні і т.д. 

Ми сподіваємося, що аналіз та 
висновки, зроблені у нашому дослідженні, 
допоможуть у формуванні стратегії та 
реалізації освітньої політики в державі, 
визначенні негативних чинників, що 
впливають на якість функціонування 
освітньої системи та вибір шляхів для їх 
усунення, дадуть можливість зрозуміти 
необхідність та сутність моніторингу якості 
освіти, визначити його роль та місце. 
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ROLE AND PLACE OF SOCIOLOGICAL SURVEY OF UNIVERSITY STUDENTS «OF 
TEACHING IN KNTEU» IN VNUTRIVUZIVSKI SYSTEM QUALITY EDUCATION 

The article is devoted to the improvement of the system of sociological assessment of the quality of 
educational services, is extended international experience in the assessment of the quality of education and social 
research conducted by the Center of psychological support professional activities of the Department of 
Psychology of the Kyiv National Trade and Economic University "The teaching of subjects in KNTEU." 
Developed a system of performance evaluation of the teaching staff, the criteria of the quality of educational 
services to universities in the present conditions and, based on developed and proposed the introduction of a 
software product line survey of students and teachers, improved functioning within the university system for 
monitoring the quality of education in KNTEU as an important factor of an effective education policy. 

Keywords: The poll, student, teacher, teaching, academic disciplines, the system of quality education, online 
survey, the criteria for the quality of teaching.. 
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АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ», «СТАВЛЕННЯ 
СУБ’ЄКТА ДО НОВОВВЕДЕНЬ» 

 
У статті розглянуто науково-теоретичні засади впровадження системи управління якістю в 

організації. Визначено особливості її застосування для підвищення конкурентоспроможності 
організації. Проаналізовано наукові підходи до визначення понять «система управління якістю» та 
«ставлення суб’єкта до нововведень». На основі узагальнення думок вчених було запропоновано 
визначення «система управління якістю». Акцентовано увагу на основних факторах, які впливають на 
сприйняття нововведень, на дії різноманітних психологічних чинників під час їх реалізації та 
необхідності підвищення якості освіти у вищих навчальних закладах і обґрунтована важливість процесу 
управління якістю освіти. 

Ключові слова: «система управління якістю», «ставлення суб’єкта до нововведень». 
В статье рассмотрены научно-теоретические основы внедрения системы управления качеством в 

организации. Определены особенности ее применения для повышения конкурентоспособности 
организации. Проанализированы научные подходы к определению понятий «система управления 
качеством» и «отношение субъекта к нововведениям». На основе обобщения мнений ученых было 
предложено определение «система управления качеством». Акцентируется внимание основным 
факторам, которые влияют на восприятие нововведений, действия различных психологических 
факторов при их реализации и необходимости повышения качества образования в высших учебных 
заведениях и обоснована важность процесса управления качеством образования. 

Ключевые слова: «система управления качеством», «отношение субъекта к нововведениям». 
Актуальність. Питання якості освіти 

було завжди актуальним. Внаслідок пошуку 
та впровадження ефективних механізмів 
сталого розвитку системи освіти 
підвищується її якість. З цього випливає 
нагальна необхідність постійного 
удосконалення системи освіти, навчання 
студентів за сучасними технологіями та 
освітніми методиками задля розвитку їх 
творчих здібностей та високого 
професіоналізму. Це допоможе задовольнити 
вимоги працедавця стосовно формування у 
випускників уміння аналізувати і мислити, 
вирішувати проблеми. 

Процес управління якістю вищої освіти 
є складним у підборі засобів, методів та 
форм впливу. Їх сукупність, 
взаємодоповнюваність дозволяє досягати 
поставлених цілей, забезпечувати повноту 
реалізації управлінських функцій. 
Управління якістю змісту освіти зводиться 
не тільки до педагогічного аспекту розробки 
освітніх і навчальних програм, відповідних 
технологій та методів навчання, а й пропонує 
оновлення матеріально-технічної бази, 
підвищення кваліфікації викладацького 
складу, налагодження звʼязків з фахівцями-
практиками, постійне вдосконалення в усіх 
освітніх процесах ВНЗ тощо. 

З метою досягнення ефективності 
навчального процесу у вищих навчальних 
закладах впроваджують інновації різного 

змісту. Питання впливу таких змін на 
особистість досить поширене, але повністю 
не розкрите.  

Мета статті – розкрити зміст понять 
«система управління якістю (СУЯ)», 
«ставлення суб’єкта до нововведень».  

Завдання: розглянути й проаналізувати 
визначення та зміст цих понять у сучасній 
науковій літературі; визначити особливості 
застосування СУЯ; розглянути основні 
фактори, які впливають на сприйняття 
нововведень; обґрунтувати важливість 
процесу управління якістю освіти. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. 

Сучасні зміни у вищій освіті, пов’язані з 
входженням до європейського освітнього 
простору, зміною статусу вищого 
навчального закладу як певного «виробника» 
освітніх послуг, вимагають вирішення 
нагальних питань, серед яких – забезпечення 
якості освіти.  

Сучасна педагогічна наука має чимало 
теоретичних і практичних надбань стосовно 
питання управління якістю освіти, 
оцінювання результатів діяльності 
навчальних закладів (Д. Аронов, В. 
Безпалько, В. Кальней, С. Крисюк, 
Е. Литвиненко, О. Локшина, В. Садков, С. 
Шишов та ін.). 

Аспекти формування СУЯ освіти 
розглядалися Л. Калиновською, 
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Ю.Вишняковим, В.Кальней, В.Лобасом, 
Д.Матросом, С.Шишовим та ін. 

Проблема функціонування СУЯ 
актуалізується для вищих навчальних 
закладів з декількох причин. По-перше, 
абітурієнти звертають увагу на якість освіти. 
По-друге, зростають вимоги ринку праці до 
висококваліфікованих фахівців, а так, 
відповідно до авторитету навчального 
закладу (Г. Бордовський, В. Булахов, Н. 
Багаутдинова, М. Маливанов, Д. Новиков, 
В. Осієвська, Н. Ясинська та ін.). 

Якість вищої освіти пов’язується зі 
змістом та формою навчального процесу, які 
базуються на: кваліфікації та досвіді 
професорсько-викладацького складу, його 
психолого-педагогічному впливі на 
студентів та колег, матеріально-технічній 
базі освітнього процесу, інформаційно-
методичному забезпеченні, ставленні 
студентів до освіти тощо (В. Буряк, 
В. Василів, В. Вікторов, О. Касянова, Р. 
Костюкевич, О. Локшина, Т. Лукіна, 
О. Патрикеєва та ін.). 

Значний внесок у вирішення питань 
удосконалення управління освітою внесли 
такі науковці: В. Беспалько, Є. Бондаревська, 
В. Болотова, М. Дарманський, Н. Ляшенко, 
А. Мазаракі, П. Матвієнко, В. Мейдер, 
С. Мельниченко та ін. 

Вивченням загальних теоретичних 
основ наукового управління освітою 
займалися Н. Бунакова, Л. Карамушка, H. 
Корф, Н. Пирогов, К. Ушинський та ін. 
Опрацювання наукової літератури показує, 
що поняттям «система управління якістю» та 
«ставлення суб’єкта до нововведень» 
приділялася значна увага. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. 

Пріоритетною сьогодні є проблема 
забезпечення якості освітніх послуг, які 
надають вищі навчальні заклади. Це 
пов’язано з розширенням освітнього 
простору, посиленням мобільності студентів 
і викладачів вищих навчальних закладів. 

ВНЗ як виробник освітніх послуг, 
основною метою своєї діяльності вбачає 
забезпечення якості освіти. Замовники 
освітніх послуг – суспільство; підприємства, 
для яких здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах; студент, який 
здобуває освіту у ВНЗ тощо. Для того, щоб 
визначити ефективність, дієвість освіти 
потрібно оцінити якість освітніх послуг, які 
надає певний ВНЗ. 

У національних системах вищої освіти, 
важливе місце відводиться оцінці якості як 
багатосторонній концепції, що охоплює всі 
основні функції і види діяльності: навчальні і 
академічні програми; наукові дослідження і 
стипендії; укомплектованість кадрами; 
студентами; приміщення; матеріально-
технічну базу; обладнання; роботу на благо 
суспільства і академічне середовище [1]. 

Таке оцінювання мають здійснювати 
особи, що безпосередньо навчаються у 
цьому навчальному закладі або закінчили 
його; важливо оцінити соціальну позицію, 
цілі, установки та орієнтації тих, хто навчає; 
оцінювання роботодавців щодо якості 
професійної підготовки фахівців. Наскільки 
освітні послуги вищого навчального закладу 
є якісними, настільки і затребувані його 
випускники на ринку праці. 

Навчальний заклад залежить від 
споживачів і тому повинен постійно стежити 
за їхніми вимогами, потребами і очікуваннями. 
Постійний зв’язок зі споживачами, 
оцінювання рівня їхньої задоволеності 
діяльністю ВНЗ є визначальним для 
успішності навчального закладу на ринку 
освітніх послуг. ВНЗ має залучити споживачів 
до розроблення навчальних програм, процесу 
стратегічного планування, вдосконалення своєї 
діяльності [2].  

Головна мета впровадження СУЯ – 
оптимізація роботи організації, забезпечення 
її дієздатності, зокрема, 
конкурентоспроможності, підвищення 
ефективності.  

Основна ідея СУЯ вищої освіти полягає 
в постійному покращенні, яке можна 
розглядати як дію, спрямовану на 
підвищення якості персоналу, якості 
підготовки (студентів), посиленні 
результативності і ефективності 
використаних для цього форм, методів і 
засобів. 

Існує сім принципів якості, закладених в 
міжнародних стандартах ІSО серії 9000, що 
дозволяють успішно їх використовувати при 
розробці СУЯ освіти:  

1. організація (навчальний заклад), 
орієнтована на споживача (студентів);  

2. роль керівництва в системі 
управління якістю освіти;  

3. залучення педагогічних працівників 
у функціонування системи управління 
якістю освіти;  

4. процесний підхід;  
5. системний підхід до управління;  
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6. постійне покращення; 
7. прийняття рішень, заснованих на 

фактах [1].  
Слід відзначити, що створення системи 

не є обов’язковою вимогою, а лише визначає 
наміри організації вдосконалювати свою 
діяльність стосовно якості освіти.  

У ДСТУ ISO 9000-2001 «Системи 
управління якістю. Основні положення та 
словник» поняття «процес» розглядається як 
«сукупність взаємоповʼязаних або 
взаємодійних видів діяльності, яка 
перетворює входи на виходи». Якщо термін 
«процес» замінити його визначенням, то: 
продукція буде визначена як результат 
сукупності взаємоповʼязаних або 
взаємодійних видів діяльності, яка 
перетворює входи на виходи [3]. 

Якість у ДСТУ ISO 9000-2001 
визначається як «ступінь, до якого 
сукупність власних характеристик 
задовольняє вимоги». Визначення поняття 
«система» у літературі трактується по-
різному, зосередимося на тому, яке пропонує 
стандарт: «система – сукупність 
взаємоповʼязаних або взаємодійних 
елементів», «система управління – система, 
яка дає змогу встановлювати політику та цілі 
і досягати цих цілей» [3].  

Система управління організацією може 
охоплювати різні системи управління, такі, 
як система управління якістю, система 
управління фінансами або система 
управління навколишнім середовищем [3]. 

Гаврилюк М.П. розглядає поняття 
«управління якістю» як «скоординовану 
діяльність по спрямуванню та контролю 
організації, націлену на якість» [4]. 

Якість освіти є категорією, що за 
сутністю відображає різні аспекти освітнього 
процесу – філософські, соціальні, 
педагогічні, політико-правові, демографічні, 
економічні тощо. Це поняття поєднує 
властивості й характеристики освітнього 
процесу та його результату, які здатні 
задовольняти освітні потреби всіх субʼєктів 
навчально-виховного процесу – учнів та 
студентів, їхніх батьків, викладачів, 
роботодавців, управлінців, тобто усього 
суспільства [2]. 

Управління якістю вищої освіти – 
колективна діяльність, що вимагає спільних 
зусиль. Це означає, що ті, хто займається 
маркетингом, плануванням, дослідженнями в 
освіті, і ті, хто безпосередньо займається 
навчальною діяльністю, а також економічні 

служби, юристи, відділ кадрів і таке інше – 
всі без винятку мають бути причетні до 
діяльності по управлінню якістю. Має бути 
визначена ступінь свободи дій персоналу в 
рамках його посадової компетенції. Це є 
досить важливим, так як є передумовою для 
творчості і активної участі працівників в 
управлінні якістю вищої освіти [1]. 

Призначення СУЯ – постійне 
покращення діяльності і, як наслідок, 
підвищення конкурентоспроможності 
організації на вітчизняному та світовому 
ринках.  

У ДСТУ «система управління якістю» – 
це «система управління, яка спрямовує та 
контролює діяльність організації щодо 
якості» [3]. Головін С.Ю. поняття система 
управління якістю» роглядає як «засіб, за 
допомогою якого організація спрямовує та 
контролює ті види діяльності, які впливають 
на якість [5].  

Складники СУЯ – організаційна 
структура, планування, процеси, ресурси і 
документація, що використовуються для 
забезпечення і поліпшення якості продукції 
та послуг, а також виконання вимог 
замовників. 

Управління якістю вищої освіти – 
колективна діяльність, що вимагає 
спільних зусиль. Це означає, що всі без 
винятку мають бути причетні до діяльності 
по управлінню якістю. Має бути визначена 
ступінь свободи дій персоналу в рамках 
його посадової компетенції. Це є досить 
важливим, так як є передумовою для 
творчості і активної участі працівників в 
управлінні якістю вищої освіти [1]. 

Отже, можемо запропонувати 
визначення поняття «система управління 
якістю», адаптуючи його до ВНЗ. Це – той 
інструмент, який дозволяє вищим 
навчальним закладам, що їх колективно 
впровадили, досягти високого ступеня 
довіри та стійкої прихильності споживачів, 
суттєво поліпшити й оптимізувати 
освітянську діяльність, підвищити та 
підтримати результативність і ефективність 
роботи. 

Аналіз сучасних теоретичних підходів 
до визначення поняття «система управління 
якістю» показав, що існуючі підходи 
доповнюють один одного, забезпечуючи 
розгляд поняття якості з різних точок зору. У 
той час СУЯ як об’єкт впливу не розкрита 
достатньою мірою. Невраховані фактори в 
успішному функціонуванні системи 
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управління якістю ВНЗ – це, здебільшого, 
фактори внутрішньоособистісного й 
міжособистісного характеру.  

Для того, щоб СУЯ була 
результативною та постійнодіючою, 
керівництву необхідно: підійти до її 
впровадження відповідально, комплексно, 
системно; надавати належну увагу 
прогнозуванню, подоланню опору змінам; 
визначити: процеси, що впливають на якість 
освіти та методи забезпечення ефективної 
роботи; мати модельне уявлення того, що 
має бути сформовано, чого буде досягнуто в 
результаті, якою буде реакція колективу; 
встановити послідовність цих процесів та їх 
взаємодії; застосовувати заходи, необхідні 
для досягнення запланованих результатів і 
постійного поліпшення; створити умови для 
позитивного ставлення працівників до 
нововведень тощо. 

Головною рисою введення будь-яких 
інновацій є його вплив на спосіб життя 
людей, стиль поведінки, світогляд тощо. 
Реакції з їх боку на інновації – неоднозначні. 
Відомо, що причиною створення напруги, 
міжособистісних конфліктів в колективах 
виступають зміни, нововведення. 

Так, С.Ю. Головін зазначає, що 
подоланню соціально-психологічних 
бар’єрів інноваційної діяльності сприяють: 
врахування постанов, орієнтації ціннісних, 
етичних норм поведінки її учасників; 
застосування соціально-психологічних 
методів активного навчання працівників для 
розвитку інноваційних здібностей, 
формування готовності до сприйняття та 
участі в інновації [5, с. 139]. 

Краснокутська Н. В. розрізняє два типи 
нововведень в організації: організаційні 
нововведення, які не потребують зміни 
індивідуальної поведінки членів організації 
(змінюється організація як ціле) і 
нововведення в організації, які потребують 
зміни поведінки індивідів (перебудова 
структури комунікацій, зміна вимог до 
персоналу, їх кваліфікації, ціннісних 
орієнтацій, відмови від стереотипів 
поведінки тощо) [6].  

Розрізняють декілька типових рекцій 
людини на нововведення: прийняття 
нововведення та активна участь в його 
реалізації; пасивне сприйняття інновацій під 
тиском обставин; пасивне неприйняття 
нововведень; активне неприйняття 
нововведень, виступ проти, апеляція до свого 
власного досвіду і теорій; активне 

неприйняття, повʼязане зі здійсненням 
протидій нововведенням, тобто неприйняття 
діями і вчинками. 

Істотною передумовою позитивного 
ставлення до нововведень є спеціально 
запланована система заходів для підготовки 
до їх здійснення. 

При впровадженні нововведень в 
організацію враховують специфіку 
функціонування людської психіки, адже 
будь-які зміни потребують спеціального 
психологічного забезпечення. 

Особливості реагування на інновації 
залежать від характеру, здібностей, 
темпераменту людини. Від того, як людина 
відноситься до нововведення, в якому 
напрямку зміни впливають на її психіку, 
залежить ефективність здійснення 
нововведень в управлінні організацією в 
цілому та колективом зокрема. На всіх 
етапах впровадження інновацій колектив 
повинен бути активним учасником 
інноваційного процесу. 

Реалізація нововведень повʼязана з дією 
різноманітних психологічних чинників і 
залежить від того, хто є ініціатором, хто їх 
підтримує і хто їм протистоїть, як вплине 
нововведення на життя працівників. 

Керівництво організації має таким 
чином донести інформацію до відома 
працівників про введення інновацій, щоб 
вони були схвалені, не викликали опору, 
психологічних бар’єрів. Для цього потрібно, 
щоб нововведення сприймалися як засіб 
усунення відхилень від намічених 
результатів, до яких прагне організація; 
здійснювалося розширення можливостей; 
персонал залучався до прийняття рішень про 
нововведення, що сприятиме поліпшенню 
психологічного клімату в колективі. У 
багатьох людей зміни можуть викликати 
стресові реакції. Усе це підкреслює 
важливість психологічної підготовки людей 
до змін. 

Управління інноваційним процесом 
вимагає високої професійної компетенції, 
глибоких спеціальних знань, творчого 
мислення, значного практичного досвіду, 
адже це призводить до руху вже наявного 
інноваційного потенціалу організації.  

Висновки. Визначено особливості 
застосування СУЯ та важливість процесу 
управління якістю освіти, основні підходи до 
тлумачень понять «система управління 
якістю», «ставлення суб’єкта до введення 
системи управління якістю»; розглянуто й 
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проаналізовано визначення та зміст цих 
понять у сучасній науковій літературі; 
обґрунтовано основні фактори, які 
впливають на сприйняття нововведень, дії 
різноманітних психологічних чинників під 
час їх реалізації. 

Отже, впровадження СУЯ може 
допомогти ВНЗ у досягненні поставлених 
стратегічних і поточних завдань, де одним з 
основних факторів є забезпечення 
сприятливого психологічного клімату, 

стимулювання творчості та ініціативи, 
прогнозування соціальних перспектив 
розвитку освітнього закладу. Застосування 
системного підходу у різних видах 
діяльності ВНЗ гарантують належний рівень 
і стабільність якості освітніх послуг. Можна 
стверджувати, що успішне впровадження 
будь-якого нововведення залежить від 
значної кількості психологічних та 
соціально-психологічних факторів. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТОСТІ СТУДЕНТІВ РІЗНОГО ВІКУ 
 
Статья посвящена исследованию психологических особенностей толерантности студентов 

разного возраста. Толерантность рассматривается как интегральная характеристика личности, 
которая формируется в результате влияния многих социальных и психологических факторов, 
действующих в одном направлении и определяющих позитивный или негативный взгляд человека на мир. 
Определено, что в зависимости от ситуации испытуемые могут проявлять толерантность или 
этническую и социальную интолерантность.  

Ключевые слова: толерантность/интолерантность, коммуникативная толерантность, 
толерантность к неопределенности, студенты. 

Стаття присвячена дослідженню психологічних особливостей толерантності студентів різного 
віку. Толерантність розглядається як інтегральна характеристика особистості, що формується в 
результаті впливу багатьох соціальних і психологічних чинників, що діють в одному напрямі і в цілому 
визначають позитивний або негативний погляд людини на світ. Визначено, що в залежності від 
ситуації досліджувані можуть проявляти толерантність або етнічну та соціальну інтолерантність.  

Ключові слова: толерантність/інтолерантність, комунікативна толерантність, толерантність 
до невизначеності, студенти. 

Постановка проблеми Питання 
можливостей формування та розвитку 
толерантної особистості є значущим для 
системи вищої освіти. Молодіжне, 
студентське середовище, є дуже 
неоднорідним за соціальними, культурними, 
національними та іншими характеристиками.  

Вирішення актуальних завдань, що 
виникають у сучасному суспільстві, 
потребує інших підходів до організації 
освітнього процесу, його спрямування на 
вирішення проблем виховання і розвитку 
людини, яка не тільки володіє комплексом 
знань, навичок тощо, але й здатна до 
широкого спілкування, в тому числі й у 
багатонаціональному середовищі, в дусі 
гуманістичних традицій та ідей. 

Перед сучасними ВНЗ стоїть завдання 
не лише формувати систему знань і 
професійних навичок, але і чинити 
безпосередній вплив на особистістісний 
розвиток студентів, підвищуючи рівень їх 
соціально - психологічної компетентності та 
психологічної культури. Саме тому 
формування толерантності є одним з 
пріоритетів, як зазначають дослідники 
(Солдатова Г.У., Грива О.А., Драганова О.А., 
Третьякова А.Н.).  

Толерантність та особливості її 
формування в останній час стає предметом 
численних психологічних, соціологічних та 
психолого – педагогічних досліджень. З 

підписанням Україною Болонської декларації 
ця тема набуває особливої актуальності, тому 
що особистості треба функціонувати в умовах 
полікультурного суспільства. Більша частина 
психологічних досліджень толерантності 
проводиться у руслі вивчення толерантності як 
якості особистості, що дозволяє успішно 
функціонувати в суспільстві загалом та в 
деяких конкретних сферах діяльності. Кажучи 
про дослідження толерантності як значущої 
якості особистості, можна відмітити достатньо 
вузьке коло професій, що викликають до себе 
увагу дослідників: педагоги, психологи, 
державні службовці. Між тим толерантність 
займає значне місце у діяльності всіх 
спеціалістів, що працюють у сфері діяльності 
«людина – людина» та у багатьох інших 
сферах.  

Мета дослідження - дослідити прояви 
толерантності студентів першого та 
четвертого курсів. Об'єкт дослідження - 
толерантність. Предмет дослідження - 
толерантність студентів різного віку. 

Для досягнення мети були поставлені 
наступні завдання: 

- провести теоретичний аналіз проблеми 
толерантності особистості; 

- порівняти прояви толерантності у 
студентів першого та четвертого курсу. 

Для дослідження особливостей 
толерантності використовувалися наступні 
методики: 
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1. Експрес – опитувальник "Індекс 
толерантності" (автори - Г. У. Солдатова, 
Л.А. Шайгерова) [9].  

2. Методика діагностики загальної 
комунікативної толерантності (автор - В. В. 
Бойко) [12]  

3. Методика визначення толерантності 
до невизначеності (автор - С. Баднер) [4].  

Використані у роботі методики 
відповідають меті та завданням дослідження. 
Надійність висновків забезпечували методи 
математичної статистики. Результати були 
проаналізовані за t - критерієм Ст'юдента.  

 У дослідженні взяли участь 88 
студентів 1 курсу -45 осіб та студентів 4 
курсу– 43 особи. Дослідження, що стало 
підґрунтям для цієї статті, було проведено на 
студентах Харківського гуманітарного 
університету „Народна українська академія”, 
в межах роботи наукової школи 
„Формування особистості в умовах 
соціальних трансформацій” (ГР № 
0112U000664).  

Аналіз досліджень та публікацій. В 
психологічній літературі досить широко 
обговорюється питання толерантності при 
аналізі властивостей та здібностей 
особистості неупереджено оцінювати людей 
(С. Д. Бондирєва, Д.В. Колєсов, Є.С. 
Кузьміна та ін.). Проблема «толерантності – 
інтолерантності» розглядається з точки зору 
різних підходів до розуміння її суті, 
критеріїв, механізмів, видів, класифікацій 
такими авторами, як A.A. Баранов, В. В. 
Бойко, О.Г. Виноградова, Л.І. Єрмолаєва, Г. 
Ф. Заремба, І.А. Зимова, Е.Ю. Клепцова, 
Н.Д. Левітов, Е.Г. Луковицька, А.К. 
Маркова, Л.М. Мітіна, А.О. Прохоров, Т. І. 
Рогінська та ін. З точки зору підвищення 
стійкості до несприятливих чинників 
толерантність розглядають такі автори як Л.І. 
Єрмолаєва, Н.Д. Левітов, Г. Ф. Заремба та 
ін.[4]. Значення толерантності при 
формуванні індивідуального стилю 
поведінки суб'єкта професійної діяльності 
розглядає Л.М. Мітіна; при розгляді 
этнопсихологічних питань (А.Г. Асмолов, 
B.C. Мухіна, Е.Р. Халімов, Т. Г. Стефаненко, 
Ф.М. Малхазова та ін.) [1, 3, 8]; при вивченні 
способів її формування і виховання [10, 13].  

У сучасних наукових дослідженнях 
існують різні підходи до розуміння 
феномену "толерантність". Так, Ю. 
Тодорцева відзначає, що у філософському 
контексті толерантність виступає як 
готовність з гідністю сприймати особистість, 

а в етичному – як терпіння, терпимість, 
витримка, готовність до примирення [11]. 
Аналогічної думки притримуються науковці 
О. Головаха, С. Степанов, Л. Шайгерова. 
Категорія «толерантність» у сучасних 
умовах розвитку людського суспільства 
розглядається і в політичному контексті [7]. 
У низці наукових робіт (Є. Біленький, М. 
Козловець, О. Федоренко) толерантність 
розглядається у соціологічному аспекті. 
Автори визначають "толерантність як прояв 
терпимості до чужих думок, вірувань, 
світоглядних уподобань, а отже, визнання за 
людиною права на власну думку, публічне її 
оприлюднення та доведення правомірності; 
спокійне, виважене ставлення індивіда до 
суджень інших людей. Толерантність є 
неодмінною умовою демократичного, 
правового, стабільного, суспільно - 
політичного устрію" [2].  

В аспекті психологічного підходу, 
толерантність – це виникнення в індивіда 
зниження сензитивності до фактів взаємодії, 
пов’язане з особливостями темпераменту 
особистості, її механізмом захисту від 
фрустрації, а також рисами комплексу її 
імперативних настанов у спілкуванні, що 
означає дозволяти, допускати, проявляти 
великодушність стосовно іншого (Л. 
Виготський, О. Леонтьєв, В. Ложкін, Г. 
Почепцов, В.Юрчук та ін.) [1]. 

Л.С. Асейкіна, визначає толерантність 
як інтегральну характеристику особистості 
та досліджує формування фрустраційної 
толерантності на початкових етапах 
навчання з позицій компетентністного 
підходу. Л.М. Мітіна, притримується цього 
підходу та аналізуючи фрустраційну 
толерантність відзначає, що фрустраційна 
толерантність може формуватися на трьох 
взаємозв'язаних і взаємозалежних рівнях: 
когнітивному, емоційному, діяльністно – 
поведінковому [6] . Також толерантність як 
інтегральну харатеристику особистості 
розглядають дослідники толерантності до 
невизначеності. Феноменом толерантності у 
вітчизняній психології займається Гусєв А.І. 
У свої роботах він висвітлює проблематику 
наукової класифікації та специфіку 
дослідження толерантності до 
невизначеності [5]. Вивчення толерантності 
до невизначенності також є актуальним і в 
зарубіжних дослідженнях М. Кіртон, Н. 
Хубер, Дж. Рей та ін.[14]. Інструментарій, 
для виміру толерантності до невизначеності 
(створений С. Баднером), з метою 
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підвищення надійності і внутрішньої 
узгодженості був перевірений такими 
дослідниками як М. Кіртон, М. Лейн та 
ін.[14, 15]. Толерантність як система 
установок і цінностей особистості 
розглядається в роботах Г.Л. Бардіера [4], 
Г.У. Солдатової [10].  

Виклад основних результатів 
дослідження. Автори методики «Індекс 
толерантності» визначають етнічну 
толерантність як ставлення людини до 
представників інших етнічних груп і 
установки у сфері міжкультурної взаємодії; 
соціальну толерантність як толерантні і 
інтолерантні прояви відносно різних 

соціальних груп (меншин, злочинців, 
психічно хворих людей), а також установки 
особистості по відношенню до деяких 
соціальних процесів; толерантність як рису 
особистості - через особистісні риси, 
установки і переконання, які значною мірою 
визначають ставлення людини до 
навколишнього світу. 

В таблиці 1 наведені результати 
вивчення особливостей етнічної 
толерантності, соціальної толерантності та 
толерантності як риси особистості в групах 
студентів першого та четвертого років 
навчання.  

Таблиця 1 
Показники окремих проявів толерантності студентів 1 і 4 курсів (М±m) 

Шкали 1 курс 4 курс t р 
Етнічна толерантність 27,000,88 25,031,02 1,46 – 
Соціальна толерантність 28,920,76 27,660,50 1,38 – 
Толерантність як риса 
особистості 29,360,95 29,080,58 0,25 – 
Індекс толерантності 84,721,94 81,761,65 1,16 – 

* – 05.0 , ** – 01.0 . 
Показники за шкалами «етнічна 

толерантність», «соціальна толерантність», 
«толерантність як риса особистості» та 
«індекс толераності» не демонструють 
достовірних відмінностей між групами 
студентів – першокурсників та 
четверокурсників. Тобто, студенти 
першокурсники та студенти 
четверокурсники мають схожі установки в 
сфері міжкультурної взаємодії, подібне 
ставлення до представників інших етнічних 
груп і т.ін. Показники «індексу 
толерантності» обох груп потрапляють в 
зону середнього рівня толерантності (61 - 99 
балів). Тобто, для студентів першого і 
четвертого курсу характерне поєднання 
толерантних та інтолерантних рис 
особистості. Отже, в різних ситуаціях, 
студенти першокурсники та студенти 
четверокурсники можуть виявляти 
толерантне ставлення до інших людей та 
різних життєвих ситуацій, але іноді, можуть 
проявити нетерпимість щодо відношення до 
представників інших етнічніх і соціальних 
груп.  

Розглянемо особливості проявів 
комунікативної толерантності студентів 
першого та четвертого курсів 

Комунікативна толерантність – це 
характеристика ставлення особистості до 
людей, що показує ступінь прийняття нею 
неприємних на її думку психічних станів, 

якостей та вчинків партнерів за взаємодією. 
Комунікативна толерантність – одна з 
найважливіших і дуже інформативних рис 
людини. За своєю природою вона є досить 
складним створенням. У ній відбиваються 
особливості освітньої культури та виховання 
особистості, досвід спілкування, цінності, 
інтереси, установки, індивідуально-
психологічні характеристики особистості. 
Дана характеристика відноситься до 
стрижневих, бо значною мірою визначає 
життєвий шлях особистості та успіх у 
майбутній професійній діяльності. 

Розглянемо наведені в таблиці 2 
результати порівняльного дослідження 
комунікативної толерантності студентів 
першокурсників і четверокурсників.  

За шкалою «невміння пробачати іншим 
помилки, незручність, ненавмисно заподіяні 
прикрості» виявлені істотні відмінності. 
Показник студентів - першокурсників нижче 
(3,920,65), ніж у групі четверокурсників 
(6,790,49). Зафіксована достовірність 
відмінностей на рівні р≤0,01. Це свідчить про 
те, що студенти четверокурсники менш 
толерантні до помилок партнера за 
спілкуванням. Відмінності показників за 
шкалами «неприйняття або нерозуміння 
індивідуальності іншої людини», 
«використання себе як еталону при оцінці 
поведінки і образу думок інших людей», 
«категоричність або консерватизм в оцінці 
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інших», «невміння приховувати або 
згладжувати неприємні почуття при 
зіткненні з некомунікабельними якостями 
партнерів», «прагнення переробити, 
перевиховати партнерів», «прагнення 
підігнати партнера під себе, зробити його 
зручним», «нетерпимість до фізичного або 
психічного дискомфорту, що створюється 
іншими людьми», «невміння 
пристосовуватися до характеру, звичок і 
бажань інших» та «загальний показник» в 
групах студентів першокурсників і 
четверокурсників не досягають статистичної 
значущості. 

Розглянемо особливості толерантності 
до невизначеності студентів першого та 
четвертого курсів. 

Для толерантної до невизначеності 
особистості характерним є: пошук ситуації 
невизначеності; почуття комфорту в момент 
перебування в ситуації невизначеності; 
сприйняття невизначених ситуацій як 
бажаних; здатність міркувати над 
проблемою, навіть якщо не відомі всі факти 
та можливі наслідки прийнятого рішення; 
здатність приймати конфлікт і напругу, що 
виникають в ситуації подвійності; вміння 
протистояти незв'язаності та суперечливості 
інформації; приймати невідоме; здатність 
витримувати напругу кризових, проблемних 
ситуацій; сприйняття нових, незнайомих, 
ризикованих ситуацій як стимулюючих; 
готовність пристосуватися до очевидно 
неоднозначної ситуації або ідеї[5]. 

Таблиця 2 
Показники загальної комунікативної толерантності студентів (М±m) 

Шкали 1 курс 4 курс t р 
Неприйняття або нерозуміння індивідуальності 
іншої людини 4,680,50 5,050,35 0,61 – 
Використання себе як еталону при оцінці поведінки 
і образу думок інших людей 4,120,50 3,740,38 0,60 – 
Категоричність або консерватизм в оцінці інших 6,400,53 6,320,36 0,12 – 
Невміння приховувати або згладжувати неприємні 
почуття при зіткненні з некомунікабельними 
якостями партнерів 

5,680,63 5,890,52 0,25 – 

Прагнення переробити, перевиховати партнерів 4,680,61 5,450,53 0,95 – 
Прагнення підігнати партнера під себе, зробити 
його "зручним" 5,040,75 6,500,60 1,52 – 
Невміння пробачати іншим помилки, незручність, 
ненавмисно заподіяні прикрості 3,920,65 6,790,49 3,53 р≤0,01 
Нетерпимість до фізичного або психічного 
дискомфорту, що створюється іншими людьми 3,680,68 3,920,46 0,29 – 
Невміння пристосовуватися до характеру, звичок і 
бажань інших 4,440,52 5,000,51 0,77 – 
Загальний показник 42,643,84 48,892,91 1,30 – 

* – 05.0 , ** – 01.0 . 
Результати вивчення проявів толерантності до невизначеності у студентів різного віку 

представлені в таблиці 3. 
Таблиця 3 

Показники толерантності до невизначеності у студентів (М±m) 
Шкали 1 курс 4 курс t р 

Новизна 13,560,67 15,820,51 2,68 р≤0,05 
Складність 31,200,84 32,050,85 0,71 – 
Нерозв'язність 13,200,64 14,210,40 1,34 – 
Загальний показник 57,961,15 62,081,05 2,64 р≤0,05 

* – 05.0 , ** – 01.0 . 
Показник шкали «новизна» у групі 

студентів - четверокурсників вище 
(15,820,51) , ніж у групі першокурсників 
(13,560,67). Зафіксована достовірність 
відмінностей на рівні р≤0,05. Це свідчить про 
те, що четверокурсники почувають себе 
менш комфортно в нових, незнайомих для 
них ситуаціях. Вони більшою мірою, ніж 
першокурсники, прагнуть до рівного, 

розміреного життя без особливих сюрпризів 
і несподіванок, до звичного їм оточення.  

За показником шкали «складність» 
достовірних відмінностей не було виявлено. 
Це означає, що складність ситуацій 
невизначеності однаковою мірою хвилює як 
першокурсників, так і четверокурсників. 

Показник шкали «нерозв'язність» у 
студентів четвертого курсу також вище 
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(14,210,40), ніж у студентів першого курсу 
(13,200,64), але ця відмінність не досягає 
статистичної значущості. Проте можна 
говорити про деяку тенденцію до зниження 
толерантності студентів до нерозв'язних 
ситуацій. 

Загальний показник за методикою у 
студентів четвертого курсу вище 
(62,081,05), ніж у студентів першого курсу 
(57,961,15). Зафіксована достовірність 
відмінностей на рівні р≤0,05. Це може 
свідчити про зниження толерантності до 
невизначеності в цій групі досліджуваних.  

Дані табл. 3 свідчать про близькість 
показників студентів першого і четвертого 
року навчання за ставленням до складних та 
нерозв’язних життєвих ситуацій. 
Підвищення показника за шкалою «новизна» 
та по загальному показнику у студентів 4 
курсу, що свідчить про підвищення 
інтолерантності. Отже, нестійкість 
толерантності до невизначеності 
викликається підвищенням інтолерантності 
щодо відношення до нових соціальних 
ситуацій, тобто за період навчання у ВНЗ 
студенти стають більш схильними до 
розміреного, спокійного способу життя, вони 
потребують стабільності та передбачуваності 
свого положення в суспільстві. 

На підґрунті отриманих даних ми 
запропонували проведення т’юторської 
години «Розвиток толерантності студентів » 

Мета - формування толерантної 
культури особистості студента. 

Завдання: 
1. Отримати уявлення про те, що таке « 

толерантність».  
2. Сформувати навички позитивного 

діалогу. 
3. Навчити культурі толерантної 

поведінки. 
На занятті проводиться міні-лекція на 

тему: «Що таке толерантність?», яка 
висвітлює суть толерантності в сучасному 
полікультурному світі. Лекція займає 15 – 20 
хвилин, після чого пропонується 
обговорення у вільній формі. 

Питання для обговорення: 
- Що нового Ви почерпнули з цієї 

лекції? 
- Як Ви розумієте поняття 

толерантність? 
- Чи вважаєте Ви толерантність 

важливою рисою зрілої особистості? 
- Чи важлива толерантність у сучасному 

світі? Чому? 

- Яке місце у Вашій системі цінностей 
посідає толерантність? 

Висновки: 
1. Толерантність в сучасному світі є 

однією з ключових компетентностей. Її 
розвиток перетворюється для освітнього 
процесу нашої країни в стратегічно значущу 
мету і тому ця проблема останніми роками 
стала надзвичайно актуальною для сучасної 
психології. Особливу значущість набуває 
дослідження толератності як інтегральної 
характеристики особистості, що формується 
в результаті впливу багатьох соціальних і 
психологічних чинників. Саме толератна 
особистість може успішно функціонувати в 
нестабільному просторі сучасного світу. 

2. Визначено, що показники індексу 
толерантності, та окремих видів 
толерантності потрапляють в зону 
«толерантності – інтолерантності», тобто, в 
одних ситуаціях досліджувані можуть бути 
толерантними, а в інших проявляти етнічну 
та соціальну інтолерантність, як рису 
особистості. У студентів четвертого курсу 
зафіксовано зниження показника, що 
відбиває вміння пробачати іншим людям 
помилки, незручності, ненавмисно заподіяні 
прикрості, що може певною мірою 
позначатися на якості міжособистісних 
відносин та якості соціально-психологічної 
адаптованості досліджуваних. Студенти 
четвертого курсу є, також, менш 
толерантними до невизначеності, що може 
вплинути на успішність іх майбутньої 
професійної діяльності в сучасних мінливих 
соціальних умовах.  

3. Отримані у даному дослідженні 
результати дозволяють стверджувати про 
необхідність впровадження певних заходів, 
спрямованих на підвищення толерантності 
студентів. Запропонована т’юторська година 
допомагає оволодіти поняттям 
толерантності, отримати навички ведення 
дискусії та конструктивного діалогу.  

Перспектива подальших досліджень 
Дане дослідження , звичайно, не вичерпує 
вивчення всіх аспектів толерантності, її 
характеристик і особливостей. В перспективі 
ми плануємо провести інтерактивний 
семінар, спрямований на підвищення 
толерантності студентів. А також, провести 
повторне дослідження за методиками, що 
використані у роботі, з метою спостереження 
динаміки розвитку окремих аспектів 
толерантності студентів різного віку. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES TOLERANTOSTI STUDENTS OF ALL AGES 
The article is devoted to the psychological characteristics of students' of different ages of tolerance . 

Tolerance is seen as an integral characteristic of the individual, which is formed as a result of the influence of 
many social and psychological factors acting in the same direction and defining a positive or negative view of the 
human right to peace. It was determined that, depending on the situation, subjects can exercise tolerance or 
ethnic and social intolerance. Students of the 4th year in comparison with the students of 1st year drop recorded 
indicators of tolerance to uncertainty and inability to forgive mistakes, accidentally inconvenience. Fourth year 
students are also less tolerant of uncertainty that may affect the success of future professional activity. 

Key words: tolerance / intolerance, communicative tolerance, tolerance of uncertainty, and students. 
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ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ РЯТУВАЛЬНИКІВ 
МІЖНАРОДНИХ ГУМАНІТАРНИХ МІСІЙ 

 
В статті розглянуто особливості формування психологічної готовності рятувальників зведених 

рятувальних формувань у складі міжнародних гуманітарних місій і рятувальних операцій на етапі 
надання першої невідкладної допомоги постраждалим.  

Ключові слова: рятувальники, міжнародні гуманітарні місії, психологічна готовність, структура 
готовності, надзвичайні ситуації.  

В статье рассмотрены особенности формирования психологической готовности спасателей 
сводных спасательных формирований в составе международных гуманитарных миссий и спасательных 
операций на этапе оказания первой неотложной помощи пострадавшим.  

Ключевые слова: спасатели, международные гуманитарные миссии, психологическая готовность, 
структура готовности, чрезвычайные ситуации.  

Постановка проблеми. За своїми 
вихідними характеристиками професійна 
діяльність персоналу рятувальних служб та 
служб екстреного виклику пов’язана з 
постійною загрозою для життя і здоров’я, 
стресом, ризиком, негативними емоційними 
станами, великими психофізичними 
навантаженнями.  

Екстремальність, будучи специфічною 
особливістю професії рятувальника, 
актуалізує прояв особливих якостей 
особистості, її функціональних можливостей і 
завдань, таким чином, специфічний зміст 
психологічної готовності до діяльності 
фахівців зведених рятувальних підрозділів 
міжнародних гуманітарних місій полягає в 
особливостях професійної діяльності, які 
мають свою, специфіку, особливості та 
потребують спеціальної системи заходів з 
формування психологічної готовності 
фахівців, особливо на етапі надання першої 
невідкладної допомоги людям, що 
постраждали внаслідок надзвичайних 
ситуацій. 

У відповідності до актуальності 
порушеної наукової проблеми, метою статті є 
визначення особливостей формування 
психологічної готовності фахівців зведених 
рятувальних формувань до діяльності у складі 
міжнародних гуманітарних місій та 
рятувальних операцій, змістовних і сутнісних 
підходів до системи їх психологічної 
готовності до діяльності на етапі надання 
першої невідкладної допомоги 
постраждалому від надзвичайних ситуацій 
населенню.  

Аналіз останніх досліджень. Проблемі 
вивчення феномену психологічної готовності 
фахівців у різних сферах діяльності приділяли 
багато вітчизняних і зарубіжних вчених. 
Аналіз їх праць показує, що наукова 
розробленість питання психологічної 

готовності у вітчизняній і зарубіжній науковій 
літературі має свою передісторію розвитку. 
Об’єктом дослідження вона стала ще з 
середини ХХ століття у зв’язку з 
підвищенням вимог до психологічних 
характеристик здійснюваної людиною 
діяльності, пошуком умов оптимізації та 
підвищення її успішності. У подальшому 
найбільш значний вклад у дослідження 
проблеми психологічної готовності, як у 
загальнотеоретичному, так і в прикладному 
плані, внесли відомі вчені (С.Максименко, 
В. Ложкін, С.Болтівець, В.Осьодло, О.Блінов, 
Л.Карамушка, М.Корольчук, В.Клименко, 
О.Кокун, О.Тімченко, О. Сафін, В.Стасюк, 
Е.Потапчук, Л.Перелигіна, О.Малхазов та ін.). 
Різноманіття наукових підходів до вивчення 
психологічної готовності дозволяє нам 
розглянути проблему з різних позицій. 

О. Колесніченко (2011) досліджуючи 
проблему готовності рятувальників здійснив 
порівняльний аналіз наукових підходів 
зарубіжних та вітчизняних вчених, які 
займалися вивченням психологічної 
готовності фахівців до діяльності в різних 
професіях екстремального профілю. Зокрема 
прибічники функціонального підходу А. 
Деркач, О. Єлісєєв, В. Желанова, О. Ліненко, 
С. Мусатов, С. Николаєнко, Т. Іванова, В. 
Попов, П. Рябцев, Ю. Самарін, 
Ю. Сосновікова, А. Смірнов, О. Ухтомський, 
М. Томчук, О. Юдіна розглядають психічний 
стан готовності особистості в активному-
позитивному відношенні до професії, в 
сформованій професійній самосвідомості та 
внутрішній налаштованості на певну 
поведінку при виконанні професійних 
завдань та проявляється як потенційна якість 
особистості. 

Автори Л. Кандибович та М. Дьяченко 
під психологічною готовністю розуміють 
вибіркову, прогнозуючу активність на стадії 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 255 

підготовки, що спрямовує особистість на 
організацію її до майбутньої діяльності. В їх 
працях розглядалися аспекти формування 
довготривалої та ситуативної готовності 
особистості, автори таку готовність 
визначали, «як цілеспрямоване прагнення 
особистості, котре виникає в процесі 
всебічної підготовки і є результатом розвитку 
особистості, яка оволоділа професією, 
особливостями певної діяльності» і.т.д. [1].  

П. Горностай дає визначення поняття 
«професійної готовності», як загальну 
готовність людини до професійної діяльності, 
а саме, як психологічну так і фізичну, вона 
може бути як тривалою, так і короткочасною і 
виділяє чотири підструктури психологічної 
готовності до діяльності: професійну 
спрямованість; професійну самосвідомість 
особистості; професійні знання, навички, 
вміння; професійно важливі особистісні 
якості [1]. Цілісна психологічна готовність до 
діяльності являє собою сукупність певних 
психологічних властивостей та станів 
особистості, які складають підсистеми 
короткочасної та тривалої готовності. 
Готовність до конкретної діяльності - це 
передусім інтенсивна передумова наявного 
рівня професіоналізму в напрямку його 
вдосконалення.  

Під психологічною готовністю С. 
Кучеренко визначає складне комплексне 
психічне утворення, систему єдності 
функціональних, операційних і особистісних 
компонентів, що мають динамічну структуру 
та взаємні функціональні залежності. До 
структури такої готовності автор відносить 
мотиви професійної діяльності та установки, 
знання, вміння та навички, норми, а також 
певні особистісні риси.  

Психологічну готовність фахівця до 
екстремальних видів діяльності О.Кокун 
визначає, як інтегративне особистісне 
утворення, яке складається із короткочасної 
та тривалої готовності і забезпечує його 
психологічну придатність до діяльності в 
екстремальних умовах.  

О. Тарновська пропонує визначати під 
психологічною готовністю до діяльності 
інтегративне утворення, що складається із 
трьох взаємозумовлених і взаємозалежних 
підструктур: 1) функціональної, 2) емоційної, 
3) особистісної.  

Погляди О. Бандурка та В. Ягупова 
співпадають з висновками Л. Кандибовича 
про те, що складова психологічної готовності 
становить чотири компонента: 1) 
мотиваційний; 2) пізнавальний; 3) емоційний; 
4) вольовий. 

У роботах К. Платонова виділяються 
наступні значення готовності до діяльності: 1) 

готовність як результат трудового виховання, 
яка виявляє бажання до праці; 2) готовність 
до певної праці; 3) готовність до праці, як 
результат психологічної підготовки та 
внутрішньої мобілізації [1,6].  

З утворенням у 1996 році Центрального 
органу виконавчої влади у сфері цивільного 
захисту, до державного класифікатора 
професій було внесено біля 50 нових 
професій екстремального профілю, що у свою 
чергу сприяло появі низки нових актуальних 
досліджень з питань готовності фахівців до 
діяльності в екстремальних умовах.  

 Проведений аналіз показує, що погляди 
різних авторів на проблему готовності досить 
суперечливі та, що перспективний підхід у 
характеристиці готовності до діяльності як 
багатомірній, багатокомпонентній системі ще 
не знайшов достатнього поширення й у цьому 
напрямі доцільне продовження досліджень, 
що ж стосується розв’язання проблем 
формування готовності у фахівців зведених 
рятувальних підрозділів, то дана проблеми у 
наш час досліджувалася тільки медиками 
медицини катастроф (І. Назаренко, С.Гур’єв, 
Г.Рощін, Н.Іскра та ін.) [7] стосовно 
формування готовності до діяльності у 
фахівців медичних бригад Державної служби 
медицини катастроф під час діяльності у 
складі міжнародних гуманітарних місій, що ж 
стосується рятувальників зведених 
підрозділів міжнародних місій та рятувальних 
операцій, то дана проблема не досліджувалася 
взагалі, що й визначило актуальність нашого 
подальшого пошуку.  

Виклад основного матеріалу. 
Готовність фахівця, у першу чергу, 
визначається через самоусвідомлення себе як 
професіонала діяльності, якою він 
захоплений, а саме, якщо ми говоримо про 
готовність працівників – безпосередньо до 
діяльності в екстремальних ситуаціях. У 
сучасних психологічних словниках готовність 
до діяльності визначають як – «стан 
мобілізації всіх психофізіологічних систем 
людини, які забезпечують ефективне 
виконання визначених дій». 

Конкретний стан готовності до 
професійної діяльності визначається 
сполученням факторів, що характеризують 
різні рівні готовності: фізичну 
підготовленість, необхідну нейродинамічну 
забезпеченість дій, психологічні умови. 
Залежно від умов виконання діяльності, 
провідною може стати одна з них. 

О. Тімченко, С.Миронець (2007, 2008) 
відзначають, що стан готовності забезпечує 
перехід до виконання нового завдання, або до 
виконання завдання в умовах, що змінилися. 
Це вказує про сформованість настрою 
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фахівця на зміну зовнішніх умов із 
збереженням його внутрішнього стану, а в 
роботі рятувальників внутрішнє 
налагодження на самовіддану поведінку, 
адекватність реагування, мобілізацію сил. 
При розкритті поняття «психологічна 
готовність» дослідники використовували 
вбачаємі ними підходи до понять психіки, 
розуміння та сприйняття готовності людини в 
різних видах діяльності [6]. 

У дослідженнях з проблеми 
психологічної готовності О. Назаров і 
Я. Бондаренко визначають наступні 
компоненти психологічної готовності: 
1) відображаючий - високий професійний 
розвиток пізнавальних і стійких якостей 
особистості, що забезпечує стійке реагування 
працівника на всі впливи навколишнього 
середовища з урахуванням майбутньої 
діяльності; 2) спонукальний - система мотивів 
з їхньою взаємозалежністю і супідрядністю; 
3) виконавчий - міцні і високорозвинені 
розумові і сенсорні здатності; 4) регулюючий 
- вольові якості особистості, емоційна 
стійкість, здатність знижувати негативний 
вплив шкідливих факторів, управляти своєю 
поведінкою.  

Наукові здобутки Є. Потапчук, О. 
Сафіна, О. Тімченка направлені на структуру 
диференційної психології і визначаються 
змістом та умовами конкретної професійної 
діяльності людини. Їх праці присвячені 
проблемам з формування довготривалої 
(особистісну та мотиваційний компоненти) та 
ситуативної готовності особистості 
(емоційні), а також в працях була визначена 
готовність «як цілеспрямоване прагнення 
особистості, котре виникає в процесі 
всебічної підготовки і є результатом розвитку 
особистості, яка оволоділа професією, 
особливостями певної діяльності» [1].  

Л. Мотохнюк психологічну готовність до 
професійної діяльності подає у вигляді стійкої 
структурної характеристики особистості: 1) 
позитивне ставлення до обраної професії 
(мотиваційний компонент): мотиви вибору 
професії, потреба успішного вирішення 
професійних завдань, прагнення домогтися 
успіху і показати себе з позитивної сторони та 
др.; 2) потрібні знання (когнітивний 
компонент): розуміння професійних завдань, 
оцінка їхньої значущості, засобів та методів їх 
розв'язання та др., 3) операційно-діяльнісний 
компонент: здібності, особливості 
сприйняття, мислення, емоційно-вольові 
процеси, адекватні вимогам професії риси 
характеру.  

У межах функціонального підходу 
психологічна готовність трактується як 
певний стан психічних функцій, що 

забезпечує високий рівень досягнень під час 
виконання того чи іншого виду діяльності. 
Функціональний підхід передбачає вивчення 
психологічної готовності, як певного стану 
особистості: як психологічної умови 
успішного виконання діяльності; як 
вибірково-усвідомленої активності, яка 
спонукає особистість до діяльності; як 
психологічної установки, що функціонує на 
тлі загальної активності особистості; як стан, 
що передує усвідомленій поведінці. 
Необхідно зауважити, що більшість із вище 
зазначених авторів позиціонують тісний 
взаємозв’язок функціонального стану і стійкої 
характеристики особистості. Йдеться, 
зокрема, про те, що стан готовності – це 
тимчасова готовність, а підготовленість 
особистості – довготривала готовність. Крім 
того, ці два види готовності перебувають у 
тісному зв’язку між собою. [1,2,6]. 

З погляду прибічників особистісного 
підходу психологічну готовність слід 
розглядати як результат підготовки 
(підготовленості) до певної діяльності. Згідно з 
цим підходом, готовність є стійким, 
багатоаспектним, ієрархізованим утворенням 
особистості, яке містить низку компонентів, 
адекватних вимогам, змісту та умовам 
діяльності, тобто особистісний підхід розглядає 
психологічну готовність як складне особистісне 
утворення, багатопланову і багаторівневу 
структуру якостей, властивостей і станів, які у 
своїй сукупності дозволяють конкретному 
суб’єктові більш або менш успішно виконувати 
діяльність [1,2].  

Психологічна підготовленість – складне 
особистісне утворення. Вона включає 
наявність професійно-психологічних знань, 
навичок, умінь, властивостей і якостей, які 
гарантують успішне подолання труднощів 
службової діяльності в екстремальних 
ситуаціях [8]. 

 Відповідно до змісту і конкретних 
завдань, які розв’язуються суб’єктом трудової 
діяльності, психологічну готовність 
поділяють на ситуативну, яка детермінується 
відповідними психічними станами та 
визначається стабільними властивостями 
особистості. Фактори, що зумовлюють 
залежність ефективності діяльності від 
довготривалої, фіксованої готовності, стали 
предметом досліджень більшості фахівців. 
Завчасна, загальна або довготривала 
готовність являє собою раніше набуті 
установки, знання, вміння, навички, досвід, 
якості і мотиви діяльності та розглядається як 
стійка, завчасно сформована характеристика 
особистості. На її основі виникає стан 
готовності до виконання тих або інших 
поточних задач діяльності: психологічна 
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готовність спортсменів до змагань (Пуни 
А.Ц., 1979) психологічна готовність 
абітурієнтів до навчання у вищому 
навчальному закладі (Деркач А.А., 1998); 
психологічна готовність студентів до 

педагогічної діяльності (Іванова Є.М., 2006); 
психологічна готовність воїнів до бою 
(Молотай В.А., 2005). Дивись рисунок 
(Система формування психологічної 
готовності фахівців). 

 

Ситуативна готовність – це динамічний, 
цілісний стан особистості, внутрішня 
налаштованість на певну поведінку, 
мобілізованість усіх сил на активні та 
доцільні дії. Її виникнення й оформлення 
визначаються розумінням задачі, 
усвідомленням відповідальності, бажанням 
досягнути успіху в професійній діяльності.  

Тимчасова (ситуативна) готовність 
представляє собою модель для виконання на 

високому рівні безпосередньо майбутньої 
діяльності. Деякі вчені її називають: 
передстартовим станом; оперативним 
спокоєм; пильністю; мобілізаційною 
готовністю. Основною ознакою тимчасової 
готовності є те, що вона виникає у зв’язку з 
безпосередньою майбутньою діяльністю і 
характеризується максимумом функцій, 
найбільшою швидкістю реакції, 
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довготривалим збереженням працездатності 
при максимальній витривалості [2]. 

Ситуативний стан психологічної 
готовності – це актуалізація, пристосування 
всіх сил, створення психологічних 
можливостей для успішних дій в даний 
момент. Тому воно може включати деякі 
елементи тривалої готовності. 

У загальному виді довготривала 
психологічна готовність являє собою 
структуру, у яку входять мотиваційний, 
вольовий, регуляторний, когнітивний і 
типологічний блоки, що характеризують: 
психологічне ставлення (ціннісно-
мотиваційне) до того чи іншого виду 
службової діяльності та конкретного 
майбутнього завдання; адекватні вимогам 
майбутньої діяльності риси характеру, 
здібності, темперамент, типологічні 
особливості нервової системи; необхідні 
професійні, службові, бойові, фізичні 
знання, навички й уміння; стійкі професійно 
важливі особливості сприйняття, уваги, 
мислення, емоційних, регуляторних і 
вольових процесів. 

Тривала (спеціальна) готовність являє 
собою раніше отримані установки, знання, 
навички, вміння, досвід, якості й мотиви 
дій в екстремальних ситуаціях. На основі її 
виникає стан готовності до виконання 
повсякденних або раптово виникаючих 
завдань. Багато в чому вона забезпечується 
рівнем професійної підготовленості 
фахівця [3].  

На відміну від стану ситуативної 
психологічної готовності, що відбиває 
особливості й вимоги майбутньої ситуації, 
тривала психологічна готовність – це стійка 
система професійно важливих якостей 
особистості (позитивне ставлення до 
професії, організованість уважність, 
самовладання та ін.), її досвід, знання, 
навички, вміння, необхідні для успішної 
діяльності в різних ситуаціях. 

Позитивні риси тривалої психологічної 
готовності – відповідність її структури змісту 
умовам професійної діяльності, легкість 
актуалізації та включення у виконання 
завдання, пластичність, комбінація стійкості 
й динамізму [4 ]. 

Позитивними рисами ситуативної 
психологічної готовності є: відносна 
стійкість, відповідність структури 

оптимальним умовам досягнення мети, 
дієвість впливу на процес діяльності. 

Тривала й ситуативна готовність 
формується та підтримується проведенням 
певної роботи, виконанням завдань, 
вправами, тренуваннями, засобами та 
прийомами скерування і самоврядування. 
Формування готовності проходить кілька 
етапів. Сутність психологічної готовності 
визначається через специфіку тієї діяльності, 
відносно якої вона виникає.  

Отже, на етапі формування 
психологічної готовності рятувальників до 
надання постраждалим першої невідкладної 
допомоги, мають бути такі етапи 
формування психологічної готовності: 1. 
Оволодіння знаннями, поява установок і 
мотивів поведінки, необхідних для 
виконання завдань; 2. Додання змісту і 
структурі готовності з урахуванням 
поставлених завдань та умовами їхнього 
виконання в певному виді діяльності. 3. 
Закріплення та зміцнення готовності (вправи, 
моделювання дій, що виникають під час 
діяльності і тренування тощо. 4. Покращення 
готовності (самостійна робота, покращення 
своєї майстерності і тощо). 

Ситуативна (оперативна) і тривала 
(постійна) психологічна готовність 
перебувають в єдності. Оперативна 
психологічна готовність – це функціональне 
ядро тривалої психологічної готовності, що 
підвищує її дієвість. Виникнення 
оперативної психологічної готовності, як 
стану, залежить від тривалої готовності, у 
свою чергу, ситуативна психологічна 
готовність визначає продуктивність тривалої 
психологічної готовності в конкретних 
обставинах [2]. 

Висновки. Таким чином, «психологічну 
готовність» ми розглядаємо як складову 
загальної комплексної системи психологічного 
забезпечення фахівців. Під психологічною 
готовністю до професійної діяльності ми 
розуміємо складне цілісне утворення психіки 
людини, що інтегрує в собі низку 
психологічних феноменів, які знаходяться в 
тісному взаємозв’язку, має складну динамічну 
структуру, між компонентами якої існують 
функціональні зв’язки. Залежно від того, яке 
функціональне навантаження виконують 
змістові характеристики даного феномену в 
процесі професійної діяльності, їх можна 
співвіднести до певних «блоків», а саме 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 259 

компонентів психологічної готовності до 
професійної діяльності, що і визначає 
наступний крок нашого наукового 
дослідження. 

Перспективні напрями подальших 
наукових досліджень полягають у 
формуванні якісної підготовки фахівців до 
діяльності в екстремальних умовах 

життєдіяльності, де психологічне 
забезпечення кожного з аспектів діяльності 
повинно проектуватись системно і 
передбачати єдиний комплекс 
дослідницьких і соціотехнічних процедур, 
спрямованих на прогнозування й управління 
успішністю оволодіння спеціальністю і 
ефективну діяльність. 
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FORMATION OF PSYCHOLOGICAL READINESS RESCUERS INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN MISSION 
This article examines the formation of psychological readiness of rescue summary rescue teams composed of 

international humanitarian missions and rescue operations at the stage of providing emergency aid to the victims. 
Revealed methodological approaches to the formation of psychological readiness and shows the differences in 

the training of lifeguards GSCHS territorial units of Ukraine and rescuers in the international humanitarian missions. 
Author system ready to work in extreme conditions has considered within activities, functional and personal 

approaches. As a category of professionals ready rescue units are considered its subtypes: a special readiness, time 
availability, situational readiness and long-term availability. System availability experts displayed in the diagram. 
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 
У статті розглядаються практичні аспекти здійснення психологічної підготовки 

військовослужбовців. Моделі поведінки військовослужбовців під час бойових дій або миротворчих місій 
передбачають ефективне застосування зброї. Психологічну підготовку військовиків можливо 
здійснювати на основі когнитивно-поведінкової парадигми, з урахуванням психологічних параметрів 
бойових дій та за допомогою психологічного тренінгу. 

Ключові слова: військовослужбовець, психологічна підготовка, застосування зброї, поведінка 
військовослужбовця, теоретична і практична частина психологічної підготовки. 

В статье рассматриваются практические аспекты осуществления психологической подготовки 
военнослужащих. Модели поведения военнослужащих во время боевых действий или миротворческих 
миссий предусматривают эффективное применение оружия. Психологическую подготовку 
военнослужащих можно осуществлять на основе когнитивно-поведенческой парадигмы, з учетом 
психологических параметров боевых действий и с помощью психологического тренинга. 

Ключевые слова: военнослужащий, психологическая подготовка, применение оружия, поведение 
военнослужащего, теоретическая и практическая часть психологической подготовки. 

Здійснення психологічної підготовки у 
війську є життєво важливим і необхідним, з 
огляду на наявність приблизно 10-50 % 
психогенних втрат серед військовослужбовців 
під час бойових дій [1]. Велику роль у цьому 
відіграє формування психічної стійкості та 
готовності військовиків до бою. Зокрема, 
важливе місце займають фізіологічні й 
когнітивні реакції на стрес, їх вплив на 
поведінку військовиків.  

Сучасні військові операції, як-то 
традиційне ведення бойових дій та операції 
з підтримання миру мають багато 
особливостей. Зокрема, вони в першу чергу 
пов'язані з умінням управляти своїм 
страхом і контролювати свою поведінку в 
цілях збереження ефективність бойової 
діяльності [2].  

Також, вони схожі тим, що дії 
відбуваються на тлі психологічного стресу, 
в тому числі небезпеки, ризику, брак часу і 
невизначеності. Досвід бойових дій показує, 
що стрес може проявлятися у вигляді 
“провалів” уваги, “звуження” сприйняття 
обстановки, короткострокових порушень 
пам’яті, порушень швидкості обробки 
інформації, які, окремо або в поєднанні, 
можуть сприяти помилкам в судженнях і 
зниженню ефективності бойової діяльності 
[2, 3].  

Таким чином, незважаючи на досягнення 
сучасного технічного прогресу, люди 
залишаються центральним елементом у 
здійсненні військових операцій і відчувають 
необхідність у підтримці емоційного, 
когнітивного та поведінкового контролю для 
забезпечення власної безпеки, безпеки своїх 
товаришів і підвищення своєї бойової 
ефективності. Враховуючи важливість цих 
психологічних особливостей, простою 

відповіддю на це, здавався б відбір тільки тих 
осіб, які мають особистісні показники, що 
дозволяють успішно діяти в умовах стресів, 
викликаних бойовими діями. Однак, 
незважаючи на значні зусилля [4] і кошти, 
витрачені на психологічні дослідження 
новобранців, на психогенні втрати як і раніше 
припадає від 10 до 50% бойових втрат [3, 5, 6, 
7, 8]. 

Більш того, навіть якщо встановити 
високі психологічні критерії відбору, то 
контингент, який відповідає цим критеріям, 
буде відносно незначним для комплектування 
усіх посад. У зв'язку з цим, виникає 
необхідність створення системи психологічної 
підготовки, нерозривно пов’язаною із 
здійсненням бойової підготовки. Бойова 
підготовка традиційно спрямована на набуття 
навичок, формування дисциплінованості, сили, 
витривалості, вміння працювати в команді. 

Метою статті є розгляд практичних 
аспектів здійснення психологічної підготовки 
військовослужбовців, а основним завданням 
аналіз особливостей формування поведінки 
військовослужбовців під час бойових дій в 
умовах ефективного застосування зброї та 
врахування психологічних параметрів бою. 

В основі здійснення психологічної 
підготовки лежать різні парадигми. Так, 
наприклад, за думкою канадських військових 
психологів M. M. Thompson та D. R. McCreary 
в основі психологічної підготовки лежить 
когнітивно-поведінкова парадигма [1]. Цей 
підхід підкреслює важливість оцінки кожною 
людиною стресової ситуації, а не просто 
наявність або відсутність у неї стресу. Однією 
з найбільш впливових теорій у цій парадигмі є 
транзакційна модель, в якій стрес визначається 
як результат дисбалансу або невідповідності 
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між вимогами навколишнього середовища і 
ресурсами людини [9, 10].  

Відповідно до цієї моделі, людина буде 
оцінювати подію або як складну (сприймати її 
як нейтральну або позитивну) або як загрозу (і, 
таким чином, сприймати як негативну). При 
сприйнятті в якості загрози, людина робить 
вторинну оцінку щодо того, чи є в неї ресурси 
для того, щоб впоратися з цією загрозою 
[10]. Крім цього, невід’ємною частиною 
транзакційної моделі також є фізіологічний та 
емоційний компоненти. Наприклад, коли 
військовослужбовець відчуває дисбаланс між 
окремими ресурсами і вимогами середовища, 
фізіологічні (наприклад, частота серцевих 
скорочень і дихання, виділення поту тощо) та 
психологічні (наприклад, увага, тривожність 
тощо) компоненти системи стають все більш 
активованими [11, 12].  

Ці обставини є основою для навчання та 
освоєння нових моделей поведінки [11]. Тим 
не менш, коли дисбаланс між подіями і 
ресурсами стає занадто великим, збудження 
людини перевищує їх оптимальний поріг. 

Моделі поведінки військовослужбовців 
під час бойових дій, безумовно, передбачають 
ефективне застосування зброї. 

За думкою фахівців збройних сил країн 
Європи, зокрема Швейцарії, ефективність 
діяльності військовослужбовця, при 
застосуванні зброї, залежить від трьох 
факторів: від рівня його знань, уміння 
використовувати свою зброю і техніку та 
готовності до її використання. Цей третій 
фактор визнається найбільш важливим.  

Три умови визначають успішність 
підготовки воїнів: їх особистісні особливості; 
їх ставлення до самої підготовки; їх якісні 
характеристики. 

За особистісним особливостям людей 
розділяють на три категорії: 5% - це люди, що 
задають рух; 45% - люди мотивовані 
попередньою групою; 50% -люди, мотивовані 
незалежно від попередніх груп. 

Коли справа доходить до участі в бойових 
діях, то людей класифікують таким чином: 

- 1% - “хижаки” - люди, які мають 
схильність до скоєння вбивств. Вони мають 
ознаки психопатії та є поганими воїнами. З 
очевидних причин, ця категорія осіб не 
повинна перебувати в армії. 

- 5% - “гвардія” - здорові і врівноважені 
особистості, які бачать використання сили як 
необхідне зло і не будуть схильні до психічних 
розладів, навіть після багаторазової участі в 
бою. Цей вид особистості добре підходить для 
служби в збройних силах або 
ризиконенбезпечних професіях. 

- 90%, що залишилися, можуть діяти 
ефективно, але вимагають здійснення з ними 

психологічної підготовки. Якщо цього не 
робити, ефективність їх діяльності буде 
падати, і, в майбутньому, у них можуть 
виникнути проблеми психологічного 
характеру [13]. 

Ставлення до самої підготовки є одним з 
основних факторів, що вирішують результат 
бою. Перебуваючи в тісному зв’язку з 
особистістю, позитивний психологічний 
настрій сприяє активності на полі бою. 

Не останню роль відіграють якісні 
характеристики кадрів. В якості прикладу 
можна навести те, що основним чинником, що 
попередив у 1917 році розвал німецької армії 
під час Першої світової війни, був підбір та 
підготовка особового складу підрозділів. 
Навіть у розпал бойових дій, тривалість часу 
на підготовку не знижувалася, незважаючи на 
потреби фронту. Ця якість підготовки кадрів 
гарантувала згуртованість підрозділів до 
останніх днів війни. 

Вищезазначене, в умовах сьогодення, 
вимагає здійснювати психологічну підготовку 
військовослужбовців до застосування зброї, 
зокрема стрілецької. 

У якості принципів такої психологічної 
підготовки, швейцарськими фахівцями 
визнається те, що військовики повинні бути: 
пильними, рішучими, агресивними, 
швидкими, спокійними. 

Пильний (це означає те, щоб захиститися 
від загрози, в першу чергу необхідно 
правильно реагувати і прогнозувати можливі 
результати бойової ситуації). 

Рішучий (як тільки рішення буде 
прийнято, воно має бути виконане без 
коливань або зволікань. Вибір методу є менш 
важливим, ніж його негайне застосування). 

Агресивний (агресивність не означає 
насильство і грубість. Мається на увазі 
готовність виконати своє завдання, боротися з 
фізичною втомою). 

Швидкий (краще використовувати 
недосконалу за витратами часу техніку 
виконання, ніж бездоганну за часом техніку, 
але занадто пізно). 

Спокійний (спокій, є результатом 
психологічної підготовки, що дозволяє 
попередньо візуалізувати можливі бойові 
ситуації та їх наслідки. 

Важливу роль відіграє контроль дихання 
під час підготовки. Управління диханням 
допомагає заспокоїтися до і під час бою. Воно 
здійснюється на 12 рахунків: 

- вдих на рахунок “один, два, три, 
чотири!”; 

- затримка дихання на рахунок “п’ять, 
шість!”; 

- видих і вдих на рахунок “сім, вісім, 
дев’ять, десять!”; 
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- затримка дихання на рахунок 
“одинадцять, дванадцять!”. 

Повторювання цієї вправи два-три рази 
допомагає заспокоїтися і поліпшити 
концентрацію уваги військовика. 

Основою для взаємодії вважається 
поведінка. Базовими компонентами поведінки 
військовослужбовця вважаються наступні: 
спілкуватися, рухатися, стріляти. Ці основні 
компоненти поведінки можна застосовувати у 
всіх ситуаціях: 

а) спілкуватися (в трьох напрямках): “по 
горизонталі” - з можливим противником і з 
товаришами по службі; “по вертикалі” - з 
начальниками і підлеглими. 

б) рухатися: шукати кращий сектор 
обстрілу, безпечний для товаришів по службі; 
пересуватися, з використанням укриттів, по 
можливо безпечному, для себе і товаришів по 
службі, маршруту. 

в) стріляти: використовувати зброю згідно 
з необхідністю та з дотриманням правил 
безпеки. 

Поведінка регулюється принципами, які 
розкривають особливості поведінки та правила 
застосування сили в різних ситуаціях. 
Наприклад: 

1. Контакт: “Здрастуйте, я можу Вам 
допомогти?” 

2. Контроль: “Ви можете надати 
документи, що засвідчують особу?” 

3. Затримання: “Стояти! Підніміть руки! 
Розведіть ноги!” 

4. Бойові дії: використання зброї за 
обставинами. 

Важливе місце в успішності підготовки 
відіграє врахування таких факторів, як: 

1. Стрес і його прояви. Він є нормальною 
реакцією психіки на ненормальну ситуацію. 

Прояви стресу: “глухота” (не чув крики, 
накази, постріли); “звуження” уваги 
(сприймається тільки частина обстановки 
навколо); порушення сприйняття часу; 
порушення глибини сприйняття (“відчуваю 
себе дуже близько до загрози життю”); 
порушення пам'яті (“не пам'ятаю весь або 
частину бою”); дисоціація (спостереження 
ситуації немовби ззовні). Реалістичність 
навчання дозволяє звикнути до цих проявів і 
звести до мінімуму їх наслідки. 

2. Страх: страхи смерті, травми, каліцтва, 
невдачі виконати своє завдання, 
відповідальності за загибель своїх товаришів. 
Всі ці фактори є нормальними, і їх вплив може 
бути зменшено за допомогою навчання, 
виконання вправ та особистих роздумів. Страх 
стимулює самоконтроль, пригнічує 
неконтрольований страх. 

3. Мужність. Сміливість - це не 
заперечення страху, це управління ним. 
Мужність не виникає по команді, вона 
виховується. В першу чергу, мужність 
залежить від моральних якостей. Фізична 
витривалість, звикання до інтенсивних 
стресових ситуацій, сприяють розвиткові 
впевненості в собі та успішному виконанню 
бойового завдання. 

4. Оцінка загрози життю. Цілями цієї 
оцінки є: встановити пріоритети для контролю; 
розробити план; забезпечити власну безпеку в 
перебігу бою; нейтралізувати загрози, що 
виникають. У разі небезпечної ситуації, 
повинні враховуватися такі питання: 

а) У чому полягає проблема? 
б) Де знаходиться сектор 

відповідальності? 
в) На чому потрібно сконцентруватися? 

(табл.1.) 
 

Таблиця 1 
Елементи небезпечної ситуації, які повинні враховуватися 

Поняття Визначення Приклад 

Проблема 
 

Людина або об’єкт,  
місце розташування яких може бути 
небезпечним для військовослужбовця 
(необхідно швидко визначити); 

Декілька осіб в транспортному засобі 
під час руху; 
 

Сектор 
відповідальності 
 

Місце, звідки є можливим напад; 
 

- У людини: руки, ноги, голова; 
- У транспортному засобі: вікна, 
двері, багажник; 
 Питання: 
- У чому полягає небезпека? 
- Я це контролюю? 
- В якому випадку я можу це 
контролювати? 

Точка 
концентрації 
уваги 

Очевидна і безпосередня загроза, яка 
вимагає негайного контролю; 
 

- Близька дистанція: зброя 
(наприклад, зброю спрямовано в бік 
військовослужбовця: 
контроль над зброєю); 
- Збільшення дистанції: 
об'єкт контролю пересувається. 
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Відволікання, при оцінці загрози, є 
небезпечним - повільні рухи важко виявити 
за допомогою периферичного зору. 

Відзначається, що існує два типи 
противників: організований і 
дезорганізований. 

Організований противник має конкретні 
цілі і готовий піти на ризик для їх 
досягнення. Він часто використовує різні 
хитрощі, щоб бути ближче до своєї мети і 
досягти перемоги. Його дії і поведінка є 

конкретними і є результатом певних 
логічних міркувань. 

Дезорганізованого противника можна 
впізнати за його вербальною і невербальною 
поведінкою, частково несподіваною і не 
завжди передбачуваною. Він діє насамперед 
інстинктивно або під впливом моменту, без 
усвідомлення наслідків своїх дій. 

Психічно незмінними процесами є 
напад і захист.  

Таблиця 2 
Послідовність дій при нападі та захисті 

Послідовність Той, хто нападає Той, хто обороняється 
Виявити знайти ціль знайти нападника 
Ідентифікувати  виявити атаку  
Прийняти 
рішення 
 

прийняти рішення атакувати і вибрати засоби 
для досягнення ефекту 
несподіванки. 

прийняти рішення оборонятися і 
вибрати 
засоби для оборони, що є 
відповідними загрозі. 

Діяти 
 

час реакції і час 
виконання 

час реакції і час 
виконання 

Основною проблемою визнається 
визначення тим, хто обороняється, моменту 
початку атаки. Сам процес ухвалення рішення 
займає більше часу, він повинен компенсуватися 
за допомогою заходів особистого захисту. 

Заходи особистого захисту, спрямовані на 
відбиття нападу і виграш у часі на реагування, 
відображені на прикладі в табл. 3.  

Таблиця 3 
Особисті захисні заходи, спрямовані на відбиття нападу і виграшу у часі на реагування 

Вимір Принцип 
Приклад 
контролю 
доступу 

Приклад 
контролю руху 

Приклад пошуку 
в будинку 

Відстань заощадити час назад, якщо загроза є очевидною 

Перешкода 

сповільнити рух 
противника 
 

зайняти місце, яке 
є бар'єром і 
дозволяє 
відбити напад; 
 
 

Ситуація з 
автомобілем: 
розташувати- 
ся по обидва 
боки капоту 
автомобіля, або 
виділити людину 
для контролю 
за тими, хто 
всередині 

контролюва- 
ти кути 
приміщень 
 

Укриття 
захиститися від 
вогню 
противника 
 

використову- 
вати мішки з 
піском  

використову- 
вати капот 
автомобіля як 
укриття 

використо- 
вувати стіну як 
укриття 
 

Несподіваність 
 

підтримува- 
ти ініціативу 
 

бути готовим до 
несподіванок  
при появі особи, 
що підозрюється 
у спробі нападу  

перебувати в  
укритті, стоячи 
в очікуванні 
можливого нападу 

незрозумі- 
лий шум, 
промені 
світла 
 

Якими ж шляхами можливо здійснювати 
підготовку психіки військовиків до бойових дій 
або миротворчих місій? 

Наприклад, у збройних силах США 
групою фахівців, під керівництвом C. Hoge, 
розроблено та використовується психологічний 
тренінг по формуванню психічної готовності 
військовослужбовців до бойових дій [14]. 

У тренінзі розкриваються такі реалії бою, 
як: 

- бій часто виникає зненацька, є 
інтенсивним й небезпечним для життя; 

- бій є роботою військовослужбовця 
спрямованою на те, щоб вбити ворога; 

- жоден солдат не знає, яким буде 
результат бою; 
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- під час бою, хтось може бути серйозно 
поранений чи вбитий; 

- можливо треба буде рятувати життя 
товариша по службі; 

- можливо треба буде збирати або бачити 
понівечені людські останки. 

Крім цього військовослужбовцям 
розкриваються такі особливості перебування на 
бойових позиціях, як:  

- нудьга; 
- необхідність дотримання скритності; 
- монотонність; 
- відсутність необхідних побутових умов; 
- необхідність дотримання правил ведення 

бойових дій; 
- необхідність виконання наказів, 

пов’язаних з ризиком для життя. 
Серед рекомендацій по підтриманню 

психічної стійкості пропонуються наступні: 
- загартовування своєї психічної стійкості; 
- підтримання дружніх стосунків з 

товаришами по службі; 
- копіювання, як взірцевої, поведінки своїх 

офіцерів та сержантів; 
- довіра до рівня своєї військової 

підготовки; 
- діяти так, як вчили під час підготовки; 
- підтримання зв’язків з домівкою (рідні та 

близькі повинні знати як живе військовик);  
- бути впевненим в собі, підтримувати у 

себе позитивне мислення. 
Після тренінгу військовослужбовець 

засвоює те, що: 
- все буде добре, тільки для цього потрібно 

певний час; 
- перешкоди і невдачі є невід’ємною 

частиною будь-якої підготовки, зокрема і 
психологічної; 

- перебування на полі бою впливає на його 
психіку; 

- формування кола друзів та спілкування з 
ними знижує негативний вплив бою на психіку 
військовика; 

- офіцери та сержанти турбуватимуться 
про безпеку та благополуччя своїх підлеглих;  

- про особисті проблеми (проблеми в сім’ї) 
необхідно повідомити командира; 

- якщо наказ є незрозумілим, необхідно 
попросити роз’яснити його зміст; 

- необхідно слухатися своїх лідерів; 
- страх під час бою є природнім явищем; 
- події під час бою є випадковими і 

невідворотними; 
- він буде приймати рішення, від яких 

залежатиме життя інших військовиків 
- використання гумору допомагає зняти 

напруження. 
Крім вищезазначених моментів, бойова 

підготовка повинна враховувати психологічні 
параметри різних етапів бойових дій [15].  

Така стратегія може бути успішною лише 
в тому випадку, якщо програми навчання 
дозволять виявити та усунути передумови 
неналежної бойової підготовки, дадуть 
можливість готувати військовослужбовців для 
бойових дій різного ступеня складності. 
Реалізація цієї стратегії навчання повинна бути 
закладена в поточні навчальні програми, 
зокрема при комбінуванні теоретичної та 
практичної частин навчання, щоб їх 
використання стало своєрідним каталізатором 
для таких ефектів, як: 

- ефект каталізу: завдяки поєднанню 
психічного і фізичного при навчанні, їх 
системне злиття дозволяє підвищити рівень 
компетентності військовослужбовців при діях у 
ситуаціях тієї чи іншої міри складності. Це 
дозволить тим, хто навчає, швидко прискорити 
та розширити параметри, з якими 
військовослужбовці можуть працювати 
ефективно і легко, завдяки адаптивним 
процесам мислення і також м'язової пам’яті. 
Цей теоретичний підхід можна також 
змінювати при підготовці фахівців сил 
спеціального призначення у зв’язку з 
особливими, екстремальними умовами їх 
діяльності. 

- врахування головних точок 
зосередження зусиль: великою помилкою, яка 
може бути допущена при підготовці 
військовослужбовців до бою, є недостатня 
увага до соціальних та індивідуальних 
поведінкових реакцій військовослужбовців. 
Цей фактор є причиною випадків соціальних 
відхилень, які можуть бути усунені за 
допомогою військового психолога. Діяльність 
військового психолога полягає в оцінці 
ефективності блоку інструкцій, які закладені в 
курс бойової підготовки, а також галузей знань, 
які створюють певні інтеллентуальні і фізичні 
проблеми для військовослужбовців. Це 
дозволить тим, хто навчає, в межах навчальних 
планів, розробити точний алгоритм підготовки 
солдатів, а також прогнозувати ефективність 
дій своїх військ в операціях високого ступеню 
інтенсивності. 

- процес підготовки не повинен 
враховувати тільки психологічні особливості 
“слабких” військовослужбовців. Розробка 
навчальної програми, де військовослужбовці з 
проблемами психологічного характеру 
готуються на одному рівні з тими, хто їх не має, 
допомагає швидше долати “аномалії”, що 
виникають в реальних умовах бойових дій. 

Таким чином, в сучасних умовах, і під час 
традиційного ведення бойових дій і в операціях 
з підтримання миру, є багато 
особливостей. Загальним є те, що вони 
відбуваються на тлі психологічного стресу і, в 
зв’язку з цим, виникає необхідність створення 
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системи психологічної підготовки, нерозривно 
пов’язаної із здійсненням бойової підготовки, 
формуванням моделей поведінки 
військовослужбовців під час бойових дій, за 
умови ефективного застосування зброї. 
Шляхами можливого здійснення підготовки 
психіки військовиків до бойових дій є 
використання психологічного тренінгу, 
врахування психологічних параметрів різних 
етапів бойових дій при комбінуванні 

теоретичної и практичної частин навчання. Це 
сприятиме підвищенню рівня компетентності 
військовослужбовців при діях в ситуаціях того 
або іншого ступеню складності. Але, при цьому 
необхідно враховувати социальні та 
індивидуальні поведінкові реакції 
військовослужбовців та те, що процес 
підготовки не повинен бути розрахованих на 
“слабких”, за своєю успішністю, військовиків. 
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PRACTICAL ASPECTS OF THE PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF SOLDIERS 

The article deals with the fact that the fighting in today have many features. In particular, they are 
associated with the ability to control your fear and control their behavior in order to preserve the effectiveness of 
combat activity In this regard, there is a need for a system of psychological preparation, is inextricably linked to 
the implementation of training. Behavior of soldiers during combat or peacekeeping missions include effective 
use of arms. Basic components of behavior are the following: to communicate, to move, shoot. Psychological 
preparation of soldiers can be based on cognitive-behavioral paradigm, taking into account psychological 
parameters of fighting and with psychological training. Important role in the success of the training is based on 
factors such as stress and its manifestations, fear, courage, and assessment of threat to life. 

Keywords: military, psychological training, weapons, military behavior, the theoretical and the practical 
part of the psychological preparation. 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 266 

Немеш Ю. В.,  аспірантка кафедри 
психології КНТЕУ (м. Київ) 

 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИ СТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

 
У статті визначено і обґрунтовано теоретико-методологічні засади наукового дослідження 

процесу професійної підготовки менеджерів туристичного бізнесу на основі аналізу психолого-
педагогічних праць готовності до професійної діяльності, наукових праць та науково-методичної 
літератури з питань підготовки майбутніх спеціалістів сфери туризму. 

Ключові слова: туризм, менеджер, менеджер туристичного бізнесу, професійна підготовка, 
стандарт, стандарт освіти, людський фактор. 

В статье определены и обоснованы теоретико-методологические засады научного исследования 
процесса профессиональной подготовки менеджеров туристического бизнеса на основе анализа 
психолого-педагогических трудов готовности к профессиональной деятельности, научных трудов и 
научно-методической литературы по вопросам подготовки будущих специалистов сферы туризма. 

Ключевые слова: туризм, менеджер, менеджер туристического бизнеса профессиональная 
подготовка, стандарт, стандарт образования, человеческий фактор. 

Аналіз науково-методичної та навчально-
методичної літератури з психології, педагогіки 
туризму, менеджменту показав, що 
незважаючи на розвинену науково-педагогічну 
дослідженість питань професійної підготовки 
менеджерів туристичного бізнесу, а також на 
розроблену психолого-педагогічну парадигму 
готовності до професійної діяльності як виду 
підготовки фахових спеціалістів у сфері 
туризму є багатоаспектним, складним, але 
малодослідженим. Тому аналіз виявлення і 
обґрунтування теоретико-методологічних 
засад професійної підготовки менеджерів 
туристичного бізнесу є важливим для нашого 
теоретичного дослідження. В цьому полягає 
актуальність запропонованої нами статті. 

Дослідженню проблем професійної 
підготовки майбутніх фахівців у вищій 
школі приділяється значна увага. Останнім 
часом у працях науковців значна увага 
приділяється впровадженню активних 
методів навчання в педагогічний процес 
професійної підготовки майбутніх 
менеджерів організацій (О.Вербицький, 
А.Нісімчук, І.Носаченко, О.Падалка) [4].  

Метою статті є визначення і 
обґрунтування теоретико-методологічних 
засад дослідження професійної підготовки 
менеджерів туристичного бізнесу на основі 
аналізу психолого-педагогічних праць з 
питань професійної підготовки майбутніх 
спеціалістів сфери туристичного бізнесу. 

Здійснений аналіз наукової літератури 
сприяв визначенню трьох основних підходів 
у дослідженнях професійної підготовки 
особистості: функціонального, особистісного 
та системного.  

За функціональним підходом поняття 
«професійна підготовка» розглядається як 
категорія діяльності; одночасно це і 
налаштування на що-небудь, і результат 
підготовки; це певний функціональний стан, 

ставлення, що характеризують поведінку 
особистості. При цьому визначаються 
процесуальні якості, які є безпосередньо 
значущими для тієї або іншої професійної 
діяльності, а також сукупність професійно 
обумовлених вимог до особистості. 

Особистісний підхід передбачає 
розуміння готовності як єдності особистісно 
значущих професійних властивостей, які 
виконують інтегрувальну роль у формуванні 
професійної готовності і здатності 
особистості до продуктивної професійної 
діяльності [2].  

Системний підхід орієнтує на 
визначення навчання як цілеспрямованої 
творчої діяльності його суб'єктів. Він 
вимагає подальшого розгляду 
системоутворюючих зв'язків мети, завдань, 
змісту, форм і методів навчання не 
ізольовано, а у взаємодії компонентів 
педагогічного процесу, що дозволить 
виявляти загальні системні властивості та 
якісні характеристики. 

Для сучасної психолого-педагогічної 
науки властиве інтегрування цих трьох 
підходів, поєднання діяльнісного, 
системного та особистісного компонентів 
підготовки особистості до професійної 
діяльності і розуміння її як складного 
інтегрованого утворення, яке включає 
взаємопов’язані особливості та моральні 
якості особистості, соціально-ціннісні 
мотиви професійної підготовки, способи 
поведінки, спеціальні професійні знання, 
вміння і навички. 

Професійна підготовка в туристичній 
сфері має виражений інтегративний 
характер, що простежується в наукових 
дослідженнях умов формування соціально-
професійної компетентності фахівця з 
туризму, питань професійно значущих 
якостей фахівця сфери туризму, які тією чи 
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іншою мірою можна було б вважати 
дослідженнями певних аспектів проблеми 
професійної підготовки в сфері туризму [2].  

Таким чином, проблема формування 
професійної підготовки менеджерів 
туристичної сфери як у теоретичному, так і 
практичному аспектах залишається 
недостатньо дослідженою.  

Виклад основного матеріалу. На 
сучасному етапі розвитку професійної 
туристичної освіти існує багато невирішених 
питань, що спонукає дослідників вивчати 
проблеми професійної підготовки фахівців 
туристичної галузі, конструювати 
різноманітні підходи до організації 
навчально-виховного процесу, створювати 
актуальні для майбутніх фахівців методичні 
матеріали, визначати пріоритетні аспекти в 
професійній підготовці майбутніх 
працівників [5, 6].  

Одним з актуальних завдань психології, 
менеджменту, якщо співставляти їх із 
сучасним соціально-економічним станом в 
Україні — є підготовка спеціалістів з 
врахуванням потреб ринку праці. 

Всесвітня туристська організація (ВТО) та 
міжнародні конференції з туризму 
неодноразово підтверджують, що постійне 
вдосконалення компетентності представників 
туристської діяльності та професійна 
підготовка необхідні не лише вузьким 
спеціалістам готельно-туристського 
комплексу, але й для суспільства в цілому [10].  

Майбутній спеціаліст сфери туризму 
повинен добре володіти професійною 
термінологією, усвідомлювати місце 
туризму в структурі суспільства й 
взаємозалежність їх розвитку, будувати свій 
бізнес спираючись на реалії правового поля 
своєї країни та в сфері міжнародних 
відносин [6, С. 3]. 

В туристській індустрії людина і 
людський фактор мають значно більше 
значення, ніж сучасні мультимедійні засоби 
або найновіші теорії індустрії гостинності. 
Люди, зайняті в сфері туристичного бізнесу, 
мають бути зорієнтованими на клієнта. Вони 
самі є свого роду частиною туристського 
продукту, який пропонується. 

Отже, людський фактор - це 
працездатний трудовий колектив, який 
потрібно підібрати, а потім підготувати для 
конкретної роботи. Якщо у працівників 
відсутні необхідні знання, навички, 
відповідна кваліфікація та досвід, то, на 
думку фахівців, мине не менше двох років, 
перш ніж вони пройдуть навчання на 
практиці. Отже лише для адаптації новачка 
потрібно не менше, як півроку, щоб від його 
роботи отримати певні результати. 

Професійна кваліфікація залежить як від 
загальної, так і від спеціальної підготовки, 
зорієнтованої на існуючу практику, світовий 
досвід і стандарти туризму. 

Відповідність змісту навчання вимогам 
майбутньої професійної діяльності, зв'язок 
навчання з виробничою практикою, 
навчання на робочому місці, взаємозв'язок 
теоретичних курсів із практичними 
предметами, тривале стажування на робочих 
місцях під час навчання у вузі — ось те, що 
формує основу висококваліфікованих 
спеціалістів сфери туризму закордоном. 

Тривалий час у зарубіжній туристській 
освіті панувала педагогічна практика 
підготовки фахівців вузького профілю. Це 
створювало певні проблеми щодо навчання в 
умовах практики. А для нашої країни вони 
були суттєвими через відсутність будь-якої 
базової туристської підготовки та сталого 
практичного досвіду організації сфери послуг. 

У вітчизняній сфері туризму переважно 
працювали кадри галузевих напрямів, які 
пройшли відповідну курсову перепідготовку. 
Перевага теоретичних знань, лише 
підсилювала негативні наслідки в підготовці 
працівників і була головною причиною 
низького сервісу українського туризму. Для 
вітчизняної туристської індустрії до тепер 
характерним є працівник, який багато знає, 
але мало що вміє. Цей «образ» є досить 
відомий у світі своєю високою вимогливістю 
до туристів, оскільки такий «спеціаліст» 
замість надання гостю практичної послуги, 
перетворюється в його «вихователя». 

За цих умов актуальною проблемою є 
розробка багатоступеневої системи 
підготовки спеціалістів туристської сфери — 
від робітничих кваліфікацій до 
висококваліфікованих фахівців. Основою 
оцінки професійної підготовки менеджера є 
державні стандарти.  

Стандарт професійної освіти і навчання 
має ряд особливостей. На думку дослідників, 
ці стандарти містять перелік трудових 
операцій, які мають визначатися в межах 
певної професійної діяльності, а також 
пов'язані з ними знання, уміння та навички.  

На думку вітчизняних дослідників, 
уміння і навички впливають на рівень 
підготовленості працівника до виконання 
трудових операцій у процесі тієї чи іншої 
професійної діяльності.  

Тому першочергове значення мають 
знання, уміння і навички, адже від рівня їх 
сформованості залежить якість підготовки 
різних категорій населення до професійної 
діяльності з урахуванням досягнень науково-
технічного прогресу, сучасних і 
перспективних вимог суспільства. 
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Професійна підготовка у ВНЗ має 
суттєві ресурсні обмеження, професійна 
вища освіта спрямована на підготовку особи 
до виконання обов'язків та завдань певної 
посади в будь-якій галузі економічної 
діяльності [10].  

Професійна підготовка — специфічний 
різновид освіти, який, спираючись на загально-
фундаментальні засади освітнього процесу 
доповнює їх конкретними знаннями, які 
відбивають особливості конкретної професії. 
Згідно із основними критеріями, які 
відбивають особливості туризму як соціально-
економічного інституту, сучасна професійна 
освіта основним своїм завданням визначає 
фахову підготовку широкої номенклатури 
спеціалістів, здатних ефективно працювати в 
установах, організаціях, підприємствах 
туризму [10, С. 109].  

Менеджерами туризму називають осіб, 
які здійснюють організацію і управління 
діяльністю туристичної фірми або 
організації. Завдання менеджера, як і 
завдання менеджменту в цілому, завжди є 
двоєдиним. З одного боку – це виробництво 
якісного продукту, що відповідає потребам 
та інтересам споживача, з іншого – 
отримання максимально прибутку для 
виробника. 

До функцій менеджера відносимо: 
1. визначення мети, стратегії та планів 

діяльності підприємства; 
2. забезпечення спонукальних мотивів; 
3. організацію виробничого процесу, 

контроль за його ходом; 
4. аналіз і прогнозування 
Отже, модель менеджменту можна 

відтворити за наступною схемою (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Функціональна модель менеджменту 
Для здійснення цих функцій менеджер 

повинен оволодіти наукою управління, мати 
відповідну кваліфікацію. Тому під словом 
«менеджер» розуміють не тільки професійного 
управлінця, але і особу, яка пройшла 
відповідну кваліфікаційну підготовку. 

У процесі такої підготовки формується 
світоглядна концепція спеціаліста, 
закладаються основи фахового, 

економічного та логіко-інформаційного 
мислення, накопичуються необхідні знання, 
виробляються навички та вміння. Кожен з 
напрямів підготовки передбачає отримання 
певної системи знань і вмінь, що досягається 
через засвоєння предметів відповідного 
циклу, поєднання теоретичної підготовки з 
практикою та самостійною роботою 
студента (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2 Складові підготовки менеджера туризму 
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Світоглядна концепція спеціаліста 
базується на принципах гуманізму, 
загальнолюдської моралі, поваги до людей, 
передбачає поєднання ціннісної орієнтації 
людини відкритого суспільства з 
патріотизмом. Спеціаліст повинен уміти 
аналізувати оточуючу дійсність і діяти, 
спираючись на основні закони та принципи 
філософії, соціології, етики та естетики, 
права, свідомість. Обов’язковою вимогою до 
менеджера будь-якого рівня є висока 
особистісна культура, знання історії і 
культури свого народу, засвоєння досягнень 
світової цивілізації, бездоганне володіння 
рідною мовою та вміння вільно розмовляти 
не менш як двома іноземними мовами в 
межах професійного спілкування, що 
особливо важливо для спеціаліста 
туристичної галузі. На формування 
світогляду та високої загальної культури 
спеціаліста спрямовані знання в галузі цілого 
ряду природних і гуманітарних дисциплін.  

Професійна підготовка фахівця 
туристичної галузі здійснюється через 
засвоєння дисциплін фахової орієнтації та 
менеджменту. Останній містить такі 
предмети, як менеджмент туристичної 
галузі, теоретичний, загальний та 
стратегічний менеджмент, маркетинг, які 
формулюють у спеціаліста базу знань з 
основ управління кадрами, трудовими 
процесами соціального розвитку 
підприємства та його продукту. Знання, 
отриманні в процесі вивчення супутніх 
дисциплін – психології, етики та естетики, 
риторики й культури спілкування, 
діловодства та охорони праці – формують 
необхідні професійні якості керівника, 
вміння й навички роботи з персоналом. 
Метою професійної підготовки є досягнення 
майбутнім фахівцем певного рівня 
професіоналізму, тобто здатності 
компетентно виконувати функціональні 
обов’язки; рівня майстерності, який 
відповідає складності виконуваних завдань. 

У плані професійної підготовки 
менеджера туризму велике значення має 
цикл фахових дисциплін, передусім блок 
предметів з організації та технології галузі: 
організація оздоровчо-спортивного туризму, 
маршрутів і турів, обслуговування в 
готельно-туристичних комплексах і закладах 
ресторанного господарства, організація 
транспортних подорожей і перевезень, 
анімаційної діяльності й дозвілля туристів, 
ескурсознавство та спеціалізований туризм. 
Засвоєння навичок організації спирається на 
знання блоку професійно-орієнтованих 
дисциплін: туристичне краєзнавство, 
туристичне країнознавство, туристична 

картографія. Завершальними дисциплінами 
циклу можуть бути стандартизація й 
сертифікація туристсько-екскурсійних 
послуг, актуальні проблеми туристичної 
галузі, світовий туризм і готельне 
господарство. Ці дисципліни мають на меті 
сформувати системний підхід до оцінки 
туристичної галузі, допомогти майбутнім 
спеціалістам оволодіти навичками 
стратегічного мислення в масштабах 
світового туристичного простору та України, 
вибрати свій напрям діяльності в туризмі. 

Логіко-інформаційне мислення 
спеціаліста передбачає вироблення 
аналітичного підходу до рішення 
управлінських і виробничих проблем, вміння 
систематизувати й обробляти інформацію, 
моделювати ситуацію та діяти відповідно 
щодо логіки її розвитку. Логіко-
інформаційна підготовка спеціаліста 
зумовлюється вивченням предметів 
математичного та інформаційно-
статистичного блоків і передбачає також 
оволодіння сучасними засобами отримання й 
обробки інформації, автоматизації процесів 
управління. 

Фундаментальною базою підготовки 
менеджера є система економічних знань. 
Економічна підготовка менеджера базується 
на засвоєнні основ економічної теорії, мікро- 
та макроекономіки, світової економіки, 
економіки підприємства та аналізу його 
господарської діяльності. Для успішної 
організації фінансово-господарської 
діяльності підприємства менеджер повинен 
володіти певною сумою знань і вмінь, які 
формуються на основі вивчення дисциплін 
фінансово-бухгалтерського блоку: облік та 
аудит, фінанси, гроші й кредит, 
ціноутворення на туристсько-готельні 
послуги [6, С. 122-125].  

Висновок. Таким чином, професійна 
підготовка менеджерів має базуватися на 
програмах, що враховують перспективні 
потреби економіки та підприємств; готувати 
майбутнього менеджера до діяльності на 
міжнародному ринку праці; забезпечувати 
всебічний розвиток особистості майбутнього 
менеджера та оволодіння ним знаннями і 
вміннями, необхідними для ефективної 
професійної діяльності; стимулювати майбутніх 
менеджерів до самостійного мислення та 
роботи шляхом створення ситуацій, в яких 
можна найповніше проявити свою ініціативу та 
активність; здійснюватися викладачами, які є 
найкращими спеціалістами у відповідних 
галузях; спрямовуватися на оволодіння як 
фаховими знаннями з організації та управління, 
економіки, фінансів, маркетингу, так і знаннями 
з психології, педагогіки, соціології, а також 
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математики та логіки, завдяки яким менеджер 
зможе приймати оптимальні рішення; 
формувати професійно значущі для менеджера 
риси характеру шляхом стимулювання 
розвитку його особистості; створювати належні 
умови для оволодіння знаннями з інформатики, 
управління інформацією та формування вмінь і 
навичок використання Інтернету в професійній 
діяльності; готувати менеджера до 
обов’язкового самонавчання та 
самовдосконалення упродовж усього життя [1].  

Аналіз останніх науково-методичних та 
психолого-педагогічних публікацій дозволяє 
зробити висновок, що підготовка менеджера 
туристичної сфери в умовах навчання у 
вищому навчальному закладі виявляє собою 
комплексний вплив на фахівця туристичного 
бізнесу, під час якого у нього виробляються 

складні психологічні утворення, що лежать в 
основі ефективного вирішення ним 
професійних завдань управління в сфері 
туристичного бізнесу. 

Проблема підготовки майбутніх 
менеджерів є актуальною і постійно 
знаходиться в полі зору науковців. 
Підвищення якості освіти менеджерів 
туристичного бізнесу, забезпечення її 
мобільності, конкурентоспроможності на 
ринку праці вимагає подальшого 
вдосконалення організації навчального 
процесу у вищих навчальних закладах. 
Розвиток професійної підготовки майбутніх 
менеджерів туристичного бізнесу 
відбуватиметься успішно якщо буде чітко 
розроблена модель розвитку професійної 
підготовки. 
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article the theoretical and methodological principles of scientific research of the process of professional 
preparation of managers of tourism business based on the analysis of psychological-pedagogical works, the 
readiness to professional activity, scientific researches and scientifically-methodological literature on questions 
as for future specialists in the sphere of tourism is identified and based. The preparation of a manager in the 
sphere of tourism in terms of studying in higher educational establishment shows a complex influence on the 
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ЕФЕКТИВНА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ПРОФІЛАКТИКИ «СИНДРОМУ» ВИГОРАННЯ У 

ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ 
 
Дана публікація присвячена аналізу проблеми психологічної підготовки фахівців Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій до виконання професійних завдань. А також зазначено, що 
недостатня психологічна підготовка в підрозділах виступає однією з головних причин розвитку 
синдрому «вигорання». 

Ключові слова: психологічна підготовка, синдром «вигорання», професійна діяльність, 
рятувальник. 

Данная публикация посвящена анализу проблемы психологической подготовки специалистов 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям к выполнению профессиональных 
задач. А также отмечено, что недостаточная психологическая подготовка в подразделениях 
выступает одной из главных причин развития синдрома «выгорания».  

Ключевые слова: психологическая подготовка, синдром «выгорания», профессиональная 
деятельность, спасатель.  

Постановка завдання. Професійна 
діяльність рятувальників є однією з найбільш 
важливих і гуманних видів професійної 
діяльності. Професійна діяльність підрозділів 
ДСНС у своїй повсякденній практиці 
пов'язана з впливом на фахівців великого 
числа стресогенних факторів і відноситься до 
категорії екстремальних. Пожежники-
рятувальники виконують рятувальні роботи, 
пов'язані з пожежогасінням, з повенями, з 
природними катастрофами. Робота пожежних 
частин пов'язана зі значним фізичним і 
нервово-психічним напруженням, 
викликаним високим ступенем особистого 
ризику, відповідальністю за людей і 
збереження матеріальних цінностей, з 
необхідністю прийняття рішення в умовах 
дефіциту часу. Крім того, діяльність 
пожежних протікає у вкрай несприятливих 
умовах, що характеризуються підвищеною 
температурою, наявністю токсичних речовин 
у навколишньому середовищі, що вимагає 
застосування засобів індивідуального захисту. 
А періодичні цілодобові чергування є 
порушенням нормального режиму сну та 
відпочинку, що сприяє розвитку патологічних 
процесів. Ці обставини сприяють не тільки 
розвитку втоми, негативних функціональних 
станів, але і можуть бути причиною 
захворювань і травматизму [2]. Рятувальна 
робота небезпечна і вимагає співробітництва, 
яке засновано на довірі – неправильне 
рішення або поведінка може поставити під 
загрозу здоров'я, життя, майно самого 
рятувальника, або ж здоров'я, життя, майно 
інших людей [5]. 

До цього варто додати, що в діяльності 
фахівців ДСНС, останнім часом, винятково 
важливе місце стало займати виконання 
робіт з ліквідації наслідків транспортних 
катастроф, аварій на тепло, електро, та 
атомних станціях, хімічних підприємствах і 
об'єктах тощо. Як правило, у ході виконання 
професійного завдання обстановка може 
неодноразово і швидко мінятися. У цьому 
випадку стан рятувальника повинен 
відрізнятися негайним «перенастроюванням 
» психіки на адекватні дії. 

Тому професійна діяльність 
рятувальника передбачає наявність у нього 
певних знань і умінь при діях у 
надзвичайних ситуаціях. Причому специфіка 
цієї роботи така, що вона зобов'язує володіти 
цими знаннями в такій мірі, щоб 
застосовувати їх в непростих, екстремальних 
ситуаціях, які вимагають прийняття 
правильного рішення в стислий термін. 

Зазначимо, що поряд з вимогами 
високого рівня професійних знань, умінь, 
навичок, високі вимоги пред'являються і до 
рівня психологічної підготовки фахівців. 
Проблема психологічної готовності 
працівників ДСНС є професійно значущою, 
тому що від неї залежить не тільки 
ефективність службової діяльності, але й 
їхня особистісна безпека.  

Метою даної публікації є висвітлення 
проблеми необхідності ефективної 
психологічної підготовки аварійно-
рятувальних підрозділів ДСНС до виконання 
службових завдань. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Суттєве значення для вивчення 
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проблеми психологічної готовності до 
професійної діяльності мали наукові 
розробки таких вчених (О. Бойко, 
Л. Гапоненко, М. Д’яченко, Л. Кандибович, 
О. Колісниченко, Г. Костюк, М. Левітов, 
Л. Нерсесян, О. Тімченко, М. Томчук та ін.).  

А також проаналізовані праці сучасних 
психологів які займаються теорією синдрому 
«вигорання» (Н. Водопьянова, В .Орел, 
Є. Старченкова К. Малишева, 
С. Калашникова, А Куфлієвського та ін.). 

Виклад основного матеріалу. 
Невід׳ємною складовою всебічного 
забезпечення діяльності ДСНС є 
психологічна робота з рятувальниками, що 
виконують різноманітні завдання в інтересах 
захисту населення та територій від наслідків 
надзвичайних ситуацій природного або 
техногенного характеру. 

Хотілося б відмітити, на сьогоднішній 
час проходить реорганізація Міністерства 
надзвичайних ситуацій до Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, тому при 
проведенні психологічної роботи з 
рятувальниками тимчасово спираються на 
нормативні документи МНС України. 

Основне призначення психологічної 
роботи полягає у вивченні та формуванні у 
рятувальників професійних мотивів, 
установок і настрою на вирішення 
різноманітних завдань, здатності переносити 
високі нервово-емоційні навантаження та 
зберігати високу працездатність в умовах 
активного впливу психотравмуючих 
чинників. 

Головна увага при цьому приділяється: 
 рятувальникам, що зазнають 

труднощів у період адаптації до умов 
служби; 

 підрозділам (групам), які виконують 
спеціальні завдання з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій; 

 підрозділам з несприятливим 
соціально-психологічним кліматом [5]. 

Основними формами психологічної 
роботи серед працівників ДСНС при 
вирішенні завдань як у повсякденних так і в 
екстремальних умовах є: психологічна 
підготовка рятувальників; психологічний 
супровід, психологічна допомога 
рятувальникам; психологічна освіта, 
психологічне консультування, психологічна 
підтримка, психологічна профілактика, 
психокорекція, психотерапія; професійний та 
психологічний відбір рятувальників за 
призначенням та ін. 

Як вже зазначалося, однією із форм 
психологічної роботи з персоналом ДСНС є 
психологічна підготовка фахівців. Заняття з 
психологічної підготовки повинні тісно 

ув'язуватися з іншими видами професійного 
навчання особового складу в системі 
загальної спеціальної, фізичної підготовки.  

Психологічна готовність є однією з 
граней загальної готовності працівників до 
діяльності в умовах проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Готовність рятувальника ДСНС України 
до успішних дій в екстремальній ситуації 
складається з його особливостей як 
особистості, рівня підготовленості, повноти 
інформації про подію, що сталася, наявності 
часу і засобів для ліквідації екстремальної 
ситуації, наявності інформації про 
ефективність заходів, які виконуються. 
Успішність службової діяльності фахівця 
відрізняється якістю результатів 
виконуваних завдань. 

Однією з найбільш важливих завдань 
психологічної підготовки працівників ДСНС 
є формування готовності до подолання 
небезпеки і труднощів оперативно службової 
обстановки, вироблення здатності 
витримувати більші нервово-психічні і 
фізичні навантаження, смертю або 
пораненням колег.  

Як показує психолого-педагогічний 
аналіз процесу підготовки працівників 
ДСНС до діяльності в екстремальних 
ситуаціях, найважливішою вимогою до 
психологічної підготовки є формування в 
них емоційно-вольової стійкості, здатності 
протистояти небезпеці, витримувати 
негативні емоційні і фізичні впливи 
оперативної обстановки на психіку, а також 
формування надійності психіки, здатності 
зберігати активність і результативність 
діяльності в складних умовах [3]. 

А також однією з вимог до професійної 
підготовки є формування у фахівців 
спеціальних психологічних якостей з 
урахуванням специфіки їх професійної 
діяльності, тобто таких якостей, які 
забезпечують стійкість професійної 
майстерності в службовій обстановці й 
дозволяють успішно виконувати службові 
завдання [3]. Недостатній рівень розвитку 
цих якостей, які у свою чергу утворюють 
складну структуру психологічної готовності 
може привести до часткової, а іноді і повної 
нездатності виконувати покладені на 
пожежних-рятувальників функціональні 
обов’язки. 

Первинна оцінка рівня розвитку 
професійно важливих якостей фахівця 
здійснюється на стадії комплектування до 
навчальних закладів системи ДСНС та 
комплектування рятувальних частин і 
підрозділів особовим складом у рамках 
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психологічного відбору, який проводиться 
при прийомі на службу до ДСНС.  

Процес психологічної готовності до 
діяльності в екстремальних ситуаціях 
динамічний і суперечливий. Психологічна 
готовність має складну структуру і містить 
різні психологічні компоненти в залежності 
від напрямку діяльності. До психологічних 
компонентів відносять: вольовий, 
інтелектуальний, мотиваційний, моторний, 
пізнавальний і емоційний [5]. 

У процесі звичайної службової 
діяльності недостатня надійність психіки 
виявляється не завжди, психологічна 
непідготовленість працівника може нерідко 
залишитись непоміченою. В умовах 
ризиконебезпечної ситуації вона виявляється 
швидко і негативно позначається на 
професійній діяльності і поведінці як 
окремих працівників, так і групи (підрозділу) 
в цілому. В складних ситуаціях службової 
діяльності психологічна непідготовленість 
персоналу ДСНС України виявляється при 
оцінці оперативної обстановки, прийнятті 
рішень, застосуванні спеціальної техніки, в 
погіршенні якості дій, а також у порушенні 
поведінки.  

Психологічний аналіз процесу 
підготовки рятувальників до професійної 
діяльності показав, що більшість керівників 
занять мають слабке уявлення про проблему 
психологічної підготовки [3]. Тому питання 
психологічної підготовки не є предметом 
спеціальних свідомих зусиль керівників, а 
здійснюються здебільшого стихійно. Як 
правило, ефективність роботи визначається 
виконанням вправ, нормативів у звичних 
умовах, тоді як найбільш надійним критерієм 
є прояв набутих якостей і навичок у нових 
екстремальних умовах і видах діяльності, 
подібних до професійних.  

На сьогоднішній день, вже проведені 
певні дослідження щодо психологічної 
готовності у рятувальників. Результати цих 
досліджень свідчать про, те що, фахівці 
недостатньо або слабко психологічно 
підготовлені до виконання професійних 
завдань в екстремальних умовах. Незалежно 
від займаних посад та стажу служби, це 
призводить до виникнення так званого 
синдрому «вигорання».  

Синдром «вигорання» в професійній 
діяльності працівників пожежно-
рятувальних підрозділів ДСНС можна 
визначити як багатомірний феномен, що 
виражається у фізіологічних і психологічних 
реакціях індивіда на складну ситуацію.  

Загальними ознаками «вигорання» є 
тривалий стрес та психічні перевантаження, 
які призводять або можуть призвести до 

повної дезінтеграції різних психічних сфер і 
в першу чергу – емоційної. 

Розглянемо сутність і зміст фаз розвитку 
синдрому «вигорання», а також симптоми 
цього синдрому у фахівців ДСНС. 

Фаза «Напруга». Нервове (тривожне) 
напруження служить провісником і 
механізмом, що розпочинає формування 
емоційного «вигорання». Напруга має 
динамічний характер, що обумовлюється 
постійністю, яка стомлює або підсилює 
фактори психотравмування. 

Фаза «Резистенція». Виділення цієї фази 
серед інших у самостійну досить умовне. 
Фактично опір зростаючому стресу 
починається з моменту появи тривожної 
напруги. Це цілком природно: людина 
свідомо або несвідомо бажає психологічного 
комфорту, намагається знизити тиск 
зовнішніх обставин за допомогою наявних у 
неї засобів. 

Фаза «Виснаження». Ця фаза 
характеризується досить вираженим 
падінням загального енергетичного тонусу й 
ослабленням нервової системи. Емоційний 
захист у формі «вигорання» стає 
невід’ємним атрибутом особистості [4]. 

Аналізуючи фази розвитку синдрому 
«професійного вигорання», можна 
відзначити деяку тенденцію: надмірна 
залежність від роботи призведе до повного 
розпачу й екзистенціальної порожнечі. 

На першому етапі розвитку синдрому 
професійна діяльність є головним завданням 
і змістом життя людини. У випадку 
невідповідності між особистим внеском й 
отриманою або очікуваною нагородою 
з'являються перші симптоми «вигорання», 
відбувається зміна ставлення до професійної 
діяльності, від позитивного до байдужного й 
негативного.  

Якщо емоційна напруга не зменшується 
під час роботи, то вона найчастіше знаходить 
свій вихід вдома. Існує кореляція між 
здатністю до «вигорання» і ростом сімейних 
конфліктів. Після емоційно насиченого дня, 
фахівець почуває необхідність залишитись 
на самоті. І це прагнення самотності він 
найчастіше реалізує за рахунок родини й 
друзів. Типовою у такому випадку є заява: 
«Я не хочу нікого бачити й чути. Я хочу, 
щоб усі пішли» [4]. 

Як правило, симптоми «вигорання» 
поділяються на фізичні, поведінкові й 
психологічні  

Фізичні: утома, почуття виснаження, 
сприйнятливість до змін показників 
зовнішнього середовища, асенізація, часті 
головні болі, розлад шлунково-кишкового 
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тракту, надлишок або втрата ваги, задишка, 
безсоння,  

Поведінкові й психологічні: робота стає 
все важче, а здатність виконувати її – 
погіршується; рано приходить на роботу й 
залишається надовго (і навпаки), бере роботу 
додому, відчуває почуття неусвідомленого 
занепокоєння, почуття нудьги, зниження 
рівня ентузіазму, почуття образи, почуття 
розчарування, почуття провини, почуття 
незатребуваності, почуття гніву, яке легко 
виникає, дратівливість, звертає увагу на 
деталі, підозрілість, почуття всемогутності 
(влада над чиєюсь долею), ригідність, 
нездатність приймати рішення, 
дистанціювання від колег і пацієнтів (клієнтів 
і т.п.), підвищене почуття відповідальності, 
загальна негативна установка на життєві 
перспективи, зловживання алкоголем й (або) 
наркотиками [2]. 

Деякі із симптомів є несвідомою 
спробою отримати полегшення без 
ідентифікації проблеми. Серед перших 
симптомів - загальне почуття втоми, 
ворожого ставлення до роботи, загального 
невизначеного почуття занепокоєння, все 
більше й більше важка робота з подальшим 
зменшенням і погіршенням її результатів. 

Почуття незадоволення від роботи, яке 
викликає дратівливість в індивідуума, може 
призвести до розвитку підозрілості. Цей стан 
може бути посилений почуттям 
незалученності, особливо, якщо до цього 
індивідуум активно брав участь у багатьох 
подіях. Крім цього кожна особа, яка 
звертається за порадою, не виключаючи 
співробітників, викликає роздратування. 

Серйозними проявами «вигорання» є 
поведінкові зміни й ригідність. Так, людина 
зазвичай балакуча й нестримана, може стати 
тихою і відчуженою. Або, навпаки, тиха й 
стримана людина може стати дуже говіркою, 
вступати в бесіду з будь-ким. Жертва 
«вигорання» може стати жорсткою й 
ригідною в мисленні. Ригідна особистість 
закрита до змін, тому що це вимагає енергії й 
ризику, стаючи великою загрозою для 
виснаженої особистості [2]. 

Необхідно відзначити, усі симптоми не 
проявляються одночасно. Так як генезис 
синдрому носить індивідуальний характер, 
що визначається поділами в емоційно-
мотиваційній сфері, а також умовами, у яких 
здійснюється професійна діяльність людини.  

Розвиток синдрому «вигорання» носить 
поетапний характер. Спочатку 
спостерігаються значні енергетичні витрати - 
як наслідок надзвичайно високої позитивної 
установки на виконання професійної 
діяльності. Під впливом розвитку синдрому 

з'являється почуття втоми, яке поступово 
змінюється розчаруванням, зниженням 
інтересу до своєї роботи.  

Спираючись на проведені дослідження 
науковців, відзначимо, що розвиток і 
протікання даного синдрому прямо пов'язане 
з рівнем розвитку у працівників пожежно-
рятувальних підрозділів певних 
індивідуально-психологічних якостей та 
індивідуального бойового досвіду. Серед 
основних індивідуально-психологічних 
якостей, що впливають на ефективність 
професійної діяльності та можливість 
розвитку у людини синдрому «вигорання», 
на першому місці перебувають емоційно-
вольові якості, другу позицію займають 
комунікативні особливості особистості [4]. 
Суттєве значення мають і навички 
саморегуляції психічного стану працівника, 
інтелектуальні якості. 

Щодо індивідуально бойового досвіду, 
то можна сказати, що найбільш уразливими 
групами в розвитку «вигорання» є фахівці як 
з малим досвідом роботи, так із середнім 
бойовим досвідом [4]. Без адекватного 
психологічного супроводження діяльності 
працівників пожежно-рятувальних 
підрозділів ДСНС, які вже придбали перший 
бойовий досвід ліквідації наслідків складних 
пожеж, аварій, різноманітних надзвичайних 
ситуацій, в яких постраждало цивільне 
населення, у даних фахівців може розвитися 
професійне «вигорання», професійний стрес 
та професійна деформація. Людина не зможе 
самостійно впоратися з негативними 
психічними станами, почне конфліктувати і, 
врешті решт, звільниться зі служби.  

Слід зазначити, що в рамках 
психологічної підготовки, для забезпечення 
високих показників ефективності 
професійної діяльності та зниження ризику 
розвитку синдрому «вигорання», необхідним 
є процес постійного розвитку та 
удосконалення психологічних якостей, 
взаємозалежних між собою - емоційно-
вольового компонента й комунікативних 
особливостей особистості. 

Висновки. Відзначимо, що основою 
ефективної і безпечної діяльності 
працівників пожежно-рятувальних 
підрозділів є адекватність фізичних і 
психічних характеристик працівників тим 
об’єктивним вимогам дійсності, які 
пред’являються до них, а також відповідна 
професійно-психологічна підготовка. 
Психологічна підготовка повинна 
проводитися постійно (в повсякденному 
житті, у процесі служби, психологічного 
забезпечення і навчання), диференційовано 
(за категоріями працівників ДСНС, 
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термінами їх служби, спеціальностями, з 
урахуванням індивідуальних психологічних 
особливостей кожного). 

Також необхідно відмітити, що 
психологічна готовність працівників ДСНС 
до виконання службових завдань повинна 
формуватися послідовно за допомогою 
фахівців-психологів, що в свою чергу може 
бути запорукою того, що працівник буде 
здатен виконувати всі завдання, які вирішує 
ДСНС. Формування психологічної 
готовності до професійної діяльності є 
результат довготривалого процесу 
професійно-психологічної підготовки 
спеціаліста, якій містить в собі комплекс 
організаційно-професійних, психологічних 
заходів та здійснюється за наявності 

урахування певних психологічних чинників і 
принципів. В основі досягнення у кожного 
рятувальника стану психологічної готовності 
лежить процес удосконалення специфічних 
знань, умінь і формування стійких психічних 
якостей, навичок необхідних для виконання 
будь-якого поставленого завдання в різних 
умовах професійної діяльності, а також 
здатності протистояти психотравмуючим 
чинникам.  

Хотілося б зазначити, керівникам 
підрозділів ДСНС необхідно більш 
серйозніше ставитися до питання 
психологічної підготовки підлеглих, 
оскільки психічно підготовлений 
рятувальник це вчасно врятовані життя, 
майно тощо.  
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EFFICIENT PSYCHOLOGICAL TRAINING TO PROFESSIONAL ACTIVITY AS A WAY TO 

PREVENT A “BURNOUT” SYNDROME AT THE EMPLOYEES OF THE UKRAINE STATE 
SERVICE OF EMERGENCIES 

The employees of the departments of the Ukraine State service of emergencies (USSE) in their everyday 
professional activity feel the influence of many stress factors and their profession is classified as an extreme one. 
That is why when rescuers execute professional tasks it means that they have certain knowledge and practice of 
acting in such situations. Besides high demands of professional knowledge, experience and skills, the same level 
of psychological training of specialists is demanded. A psychological analysis of the process of the rescuers 
training to professional activity showed that the most of training instructors had little idea about the problem of 
psychological training. Today the specialists of the departments of the USSE are poor psychologically trained or 
are not psychologically trained enough to execute professional tasks in extreme conditions. This can result in so-
called “burnout” syndrome, regardless of the length of service and obtained positions. 

Key words: psychological training, “burnout” syndrome, professional activity, rescuer. 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕУСВІДОМЛЕНОГО КОМПОНЕНТУ САМОСПРИЙНЯТТЯ 
ТА САМООЦІНКИ МОРЯКІВ – ЖЕРТВ ПІРАТСЬКОГО ПОЛОНУ 

 
У статті розглядаються питання психологічних особливостей самосприйняття та самооцінки 

моряків, які перебували у піратському полоні. Представлено результати емпіричного дослідження 
особливостей самооцінки особистості, її самосприйняття, самовідношення, часової перспективи, 
соціального статусу моряків – жертв піратського полону та їхніх взаємовідносини з оточуючими. 
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В статье рассматриваются вопросы психологических особенностей самовосприятия и самооценки 
моряков, которые находились в пиратском плену. Представлены результаты эмпирического исследования 
особенностей самооценки личности, ее самовосприятия, самоотношения, временной перспективы, 
социального статуса моряков - жертв пиратского плена и их взаимоотношения с окружающими. 
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Постановка проблеми. Останнім часом 
кількість українських моряків, які стають 
жертвами нападів піратів та потрапляють у 
їхній полон поступово збільшується. 
Аналізуючи дану проблему більшість 
дослідників вивчають економічні наслідки 
від злочинної діяльності піратів, інші 
висвітлюють недосконалість нормативно-
правового забезпечення сучасного 
мореплавства, і досить мало уваги 
приділяється соціальним, психологічним та 
фізіологічним наслідкам для звичайного 
рядового моряка, що перебував у такій 
надскладній та стресогенній ситуації. У 
сучасному світі морська галузь забезпечує 
майже 90% всього вантажообігу. Насамперед 
це майже мільйони робочих місць та 
фахівців, які задіяні у реалізації завдань 
морського транспорту. Саме тому й 
масштаби наслідків піратської діяльності є 
такими вражаючими та всеохоплюючими. 
Адже піддаються атакам піратів та 
потрапляють у піратський полон моряки 
майже з усіх куточків світу. Не дивлячись на 
це ще й досі у сучасній психологічній науці 
не достатньо вивченим є вплив піратської 
діяльності на психіку моряків. 

Більшість українських моряків 
працюють у приватних крюїнгових 
компаніях, саме тому вони не отримують 
належної уваги з боку держави, навіть, у 
ситуації піратського полону. Приватні 
компанії, з метою підтримання іміджу, 
намагаються не розповсюджувати 
інформації про те що відбувається з 
моряками. Мабуть, через цей факт нам не 
зустрілися ґрунтовні наукові дослідження, 
які були б присвячені проблемі самооцінки 

та самосприйняття моряків, які перебували у 
піратському полоні. 

Аналіз останніх досліджень. 
Проблемою психологічного забезпечення 
професійної діяльності моряків у вітчизняній 
психології займаються Демідова Т.В., 
Доброва Н.А., Євстаф’єв В.М., Зайцева В.А., 
Незавітіна Т.С., Нікітін Ю.А., Псядло Е.М., 
Скиба О.В., Страхов А.П., Шафран Л.М., 
Шеін С.В.[1; 2]. Але їх дослідження 
здебільшого присвячені проблемам 
професійного психофізіологічного відбору 
моряків та їх професійної придатності. 
Також, достатньо досліджені проблеми 
психофізіологічної адаптації моряків до 
професійної діяльності на суднах упродовж 
довготривалих рейсів. Проте, на наш погляд, 
недостатньо розкриті проблеми саме 
соціально-психологічної адаптації моряків 
до сучасних умов професійної діяльності. 

Метою нашої статті є виявлення 
особливостей неусвідомленого компоненту 
самосприйняття та самооцінки моряків, які 
стали жертвами діяльності піратів. 

Виклад основного матеріалу. З метою 
виявлення деяких особливостей «Я-
концепції» моряків – жертв піратського 
полону нами було проведено дослідження за 
допомогою проективної малюнкової 
методики Т. С. Яценко «Я – реальне, Я –
 ідеальне» [3; 4]. Для проведення 
дослідження морякам було надано аркуш 
паперу та олівець з гумкою. На одному боці 
аркуша їм потрібно було намалювати «Я – 
реальне», а на протилежному – «Я – 
ідеальне». Відмітимо, що за малюнками 
можна судити про афективну сферу 
особистості, її потреби і т. д. 
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Далі результати, отримані у ході аналізів 
малюнків «Я – реального» та «Я – 
ідеального», співвідносяться одне з одним. 
Таким чином, за допомогою даної методики 
можна дослідити особливості самооцінки 
особистості, її самосприйняття, 
самовідношення, часову перспективу, 
соціальний статус моряків та їхні 
взаємовідносини з оточуючими. Вона 
дозволяє отримати дані про особистісні 
особливості моряків – жертв піратського 
полону, як усвідомлювані, і так не 
усвідомлювані самими моряками. 

У нашому дослідженні прийняли участь 
34 моряки, віком від 25 до 62 років. Стаж 
плавання на суднах у досліджуваних складає 
від 1 до 37 років. Трохи більше третини з 
досліджуваних мають середню спеціальну 
освіту, решта вищу. 

При порівнянні образів «Я-реального» 
та «Я-ідеального» за категоріями оцінки ми 
змогли виявити особливості сприйняття себе 
моряками. 

Ознаки категорії оцінки Я-концепції у 
моряків. 

У результаті порівняльного аналізу 
можна припустити, що наявність на 
малюнку «Я-реального» шрамів, синців 
може свідчити про психічні травми в 
теперішньому стані, а відсутність її в «Я-
ідеальному» – про бажання позбутись їх у 
майбутньому (0% частоти згадування, проти 
21,52% на малюнках «Я-реального»). 
Пошкоджені кінцівки та голова на малюнках 
коментувалися досліджуваними, як 
відображення наявного стану речей: 
нещодавньої травми руки та головного болю. 

Руки, зображені на малюнку, як 
правило, відбивають упевненість у своїх 
силах і рівень самооцінки. Як видно з 
результатів, більшість досліджуваних хотіли 
б підвищити рівень своєї впевненості та 
своїх можливостей, про це свідчить 
збільшення кількості м’язистих рук на 
малюнках «Я-ідеального» (51,11% частоти 
згадування, проти 21,72% на малюнках «Я-
реального») та велика кількість тонких рук у 
малюнках «Я-реального» (56,17% частоти 
згадування, проти 13,67% на малюнках «Я-
ідеального»). Проте у випадку з малюками 
«Я-реального» також присутні як м’язисті, 
так і пропорційні руки, тобто не всі моряки, 
які були в полоні, мають занижену 
самооцінку. Зображення себе на малюнку 
без рук може вказувати на відчуття власної 
безпорадності та відсутності можливості 
впливати на те, що коїться навколо (3,79% 
частоти згадування на обох малюнках). 

Аналізуючи зображення ніг на 
малюнку, можна сказати, якщо людина 

намальована з тонкими та короткими 
ногами, то це свідчить про невпевненість у 
власній позиції та своїх можливостях. 
Навпаки, якщо ноги зображені товстими та 
довгими, то особистість відчуває впевненість 
у своїх силах і можливостях. Моряки, які 
були в піратському полоні, хотіли б мати 
більшу впевненість у власних силах і позиції. 
Про це свідчить збільшення кількості 
зображення нормальних і товстих ніг на 
малюнку «Я-ідеальне», ніж на малюнку «Я-
реальне» (70,88% частоти згадування, проти 
35% на малюнках «Я-реального»). 
Зображення себе на малюнку без ніг вказує 
на відчуття власної безпорадності та 
відсутність можливості щось змінити (3,79% 
частоти згадування на обох малюнках). 

Особливості малювання лінії основи або 
землі здебільшого інтерпретуються як ознака 
незахищеності, адже вона ніби слугує 
точкою відліку та забезпечує стабільність 
малюнка в цілому. Невелике зменшення 
частоти згадування лінії основи може 
свідчити про бажання моряків бути більш 
захищеними, ніж вони є на наразі (38,65% 
частоти згадування, проти 26,34% на 
малюнках «Я-ідеального»). 

Затримка малювання рис обличчя та 
голови в цілому вказує на труднощі 
самоідентифікації. Доведено, що моряки, які 
були в полоні піратів, недостатньо 
ідентифікують себе з реальним своїм 
образом, у той час як з «Я-ідеальним» 
більшість цих моряків співвідносять себе 
значно легше (17,61% частоти згадування, 
проти 6,28% на малюнках «Я-ідеального»). 
Це може свідчити про їхню теперішню 
невдоволеність собою та бажання 
позитивних змін у майбутньому. 

Аналізуючи випадки «зрізання» нижніх 
кінцівок краєм листа, можна говорити про 
наявність відчуття рухової та дієвої 
безпорадності особистості. При малюванні 
«Я-ідеального» зменшується кількість 
«зрізань» (3,78% частоти згадування, проти 
9,33% на малюнках «Я-реального»), що 
свідчить про бажання моряків узяти 
ситуацію під контроль. 

Контакт верхнього краю малюнка з 
верхнім краєм сторінки може свідчити про 
бажання сховатися від реального світу у 
власних роздумах і фантазіях. Тобто людина 
не хоче сприймати реальність і себе в ній. 
Проте на бажання змінити стан реальних 
речей вказує зменшення кількості контактів 
малюнка з верхнім краєм листа в «Я-
ідеальному», ніж в «Я-реальному» (14,29% 
частоти згадування, проти 6,78% на 
малюнках «Я-ідеального»). 
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Використання нижнього краю сторінки 
як лінії основи може свідчити про відчуття 
генералізованої незахищеності, адже таким 
чином людина ніби шукає опору та не може 
її знайти. Це прагнення моряків знайти свою 
власну точку опори та стати більш 
захищеними може бути наслідком тривалого 
вторгнення піратів в особисте життя моряків 
під час полону (12,35% частоти згадування 
на малюнках «Я-реального» та 7,21% на 
малюнках «Я-ідеального»). 

Проаналізувавши нахил лінії землі 
(основи) до низу можна говорити про 
відчуття самотності та невпевненості в собі. 
Моряки, які були в піратському полоні, 
схильні до відчуття себе самотніми, оскільки 
тривалий час у полоні вони не мали 
підтримки та розуміння з боку оточуючих. 
Зменшення частоти згадування нахилу лінії 
основи (землі) в «Я-ідеальному», ніж у «Я-
реальному» ймовірно свідчить про бажання 
набути впевненості та позбутися відчуття 
самотності (10,62% частоти згадування, 
проти 3,78% на малюнках «Я-ідеального»). 

Рух людини на малюнку може означати 
відчуття задовільної адаптації 
досліджуваного. Тобто не у всіх моряків, які 
були полоні піратів, знизились адаптаційні 
можливості. Збільшення частоти згадування 
руху людини на малюнку «Я-ідеального» у 
порівнянні з «Я-реальним» свідчить про 
бажання моряків відновити власні 
адаптаційні ресурси після тривалого впливу 
піратського полону (14,51% частоти 
згадування, проти 26,33% на малюнках «Я-
ідеального»). 

Слабкі лінії на малюнку свідчать про 
можливу наявність генералізованого 
відчуття неповноцінності, нерішучість і 
страх поразки. Перебування в піратському 
полоні має дуже сильний психотравмуючий 
вплив, наслідками якого може бути втрата 
відчуття впевненості у своїх силах, втрата 
рішучості та набуття відчуття страху. При 
малюванні «Я-ідеального» зменшується 
кількість тонких слабких ліній порівняно з 
малюнком «Я-реального», що може свідчити 
про прагнення моряків до збільшення 
ступеня впевненості в собі та своїх силах, 
прагнення до повноцінного життя (11,87% 
частоти згадування на малюнках «Я-
реального», проти 5,92% на малюнках «Я-
ідеального»). 

Самокритичність є дуже важливою 
рисою при інтерпретації результатів 
методики. Якщо особистість здатна до 
усвідомлення та аналізу своїх дій, то це може 
вказувати на нормальний перебіг 
інтелектуальних функцій та емоційну 
рівновагу. Як при малюванні «Я-реального», 

так і при малюванні «Я-ідеального» 
самокритичність випробуваних була на 
однаковому рівні (15,48% частоти 
згадування на обох малюнках). Отже, 
моряки, які були в піратському полоні не 
втратили остаточно емоційної рівноваги та 
інтелектуальної працездатності. 

Ознаки категорії оцінки емоційно-
вольової сфери у моряків. 

За результатами порівняльного аналізу 
даних можна сказати, що якщо 
досліджуваний повертається до малювання 
однієї й тієї ж деталі, стирає та перемальовує 
її, викреслює одну з основних деталей 
малюнка, то це може вказує на наявність у 
нього відчуття тривоги, негативного 
акцентування на певній деталі і, як наслідок, 
дії або відносинах. Невелике зменшення 
кількості стирань і викреслювань в «Я-
ідеальному», ніж у «Я-реальному» може 
свідчити про бажання позбутися відчуття 
тривоги в майбутньому та зменшенні 
негативних акцентуацій (18,34% частоти 
згадування, проти 13,45% на малюнках «Я-
ідеального»). Здебільшого акцентуації 
приходилися на аспекти впевненості в собі 
та захищеності. Беручи до уваги особливості 
піратського полону, можна стверджувати, 
що саме ці особистісні аспекти піддаються 
негативному впливу. 

Малюнок, який займає майже всю 
сторінку або не вміщується на ній, може 
вказувати на наявність в особистості 
фрустрації, відчуття ворожості, потреби в 
агресивних діях, дратівливості, напруги 
тощо. Наявність таких проявів не є дивною, 
адже пірати, утримуючи моряків в полоні, 
принижують їх, б’ють, позбавляють 
можливості задовольнити свої потреби тощо. 
Такі насильницькі дії призводять до розвитку 
негативних емоційних станів. Про це 
свідчить зменшення ознак у малюку «Я-
ідеального» порівняно з «Я-реальним» 
(16,52% частоти згадування, проти 12,03% на 
малюнках «Я-ідеального»). 

Аналізуючи намагання розмістити 
малюнок у верхньому лівому куті, можна 
припустити, що це вказує на наявність у 
моряків тривожності або регресії (реакції 
уникання). Вірогідно, це може бути 
наслідком стресогенного впливу піратського 
полону. Психотравмуючі події полону 
призводять до бажання уникати ситуації, що 
склалася. Також стрімкі зміни ситуації під 
час полону викликають тривогу за своє 
майбутнє. Зменшення кількості розміщення 
малюнків «Я-ідеального» в лівому 
верхньому куті порівняно з «Я-реальним» 
може говорити бажання позбутися відчуття 
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тривоги (14,06% частоти згадування, проти 
17,48% на малюнках «Я-реального»). 

Відхилення від звичного розміщення 
малюнка на сторінці може вказувати на 
намагання демонструвати агресивну 
поведінку. За час перебування в полоні в 
моряків накопичується агресія стосовно 
піратів, судновласника тощо. Належного 
виходу вона не отримує і саме тому 
переходить у бажання агресивної поведінки. 
В «Я-ідеальному» кількість нетипового 
розміщення малюнка дещо зменшилася 
порівняно з «Я-реальним» (12,98% частоти 
згадування, проти 8,31% на малюнках «Я-
ідеального»). Це виражає бажання моряків 
позбутися зайвої агресії. 

Використання нижнього краю сторінки 
як лінії основи може говорити про 
депресивне забарвлення настрою, пов’язане з 
обмеженням рухової та розумової 
активності, неможливістю задовольнити 
основні потреби. Такий настрій у моряків 
може бути викликаний як тривалою 
розлукою з родиною, так і знущаннями 
піратів. Зменшення частоти згадування 
нижнього краю сторінки в якості лінії основи 
може свідчити про бажання моряків у 
майбутньому позбутися депресивних проявів 
(12,35% частоти згадування на малюнках «Я-
реального» та 7,21% на малюнках «Я-
ідеального»). 

Зображення людини у профіль, 
спрямований убік, протилежний ведучій руці 
досліджуваного, може свідчити про 
наявність ворожих імпульсів, що 
придушуються або сублімуються. Ворожі 
настрої у моряків, які були в піратському 
полоні, виникають ймовірно щодо самих 
піратів. Постійні знущання, побої та 
катування моряків не можуть не знайти 
відповідної реакції з боку членів екіпажу 
(6,33% частоти згадування на малюнках «Я-
реального»). 

Ненормальний тип штриховки зазвичай 
вважається проявом тривожності. До 
ненормального типу належить штриховка, 
яка виконується довше звичайного часу, з 
великим натиском, робиться з повтором. При 
зображенні «Я-ідеального» та «Я-реального» 
переважну кількість часу в моряків займала 
штриховка тла моря (6,89% частоти 
згадування на малюнках «Я-реального» та 
3,78% на малюнках «Я-ідеального»), а у 
випадку «Я-реального» – ще й повернення 
до неї (6,89% частоти згадування на 
малюнках «Я-реального»). Це може 
говорити про наявність у моряків тривожних 
відчуттів щодо перебування в морі. 
Здебільшого це викликано їхнім страхом 
знову потрапити в піратський полон. Також 

сильний натиск під час штриховки 
спостерігався на малюнку птахів у небі. Ці 
птахи, напевне, відбивали трансформований 
образ пірата, що ніби спостерігає за 
моряками та викликає тривогу. Кількість 
тривожних проявів при малюванні «Я-
ідеального» зменшується порівняно з «Я-
реальним», що може говорити про бажання 
моряків подолати свої страхи (12,34% 
частоти згадування на малюнках «Я-
реального» та 7,56% на малюнках «Я-
ідеального»). 

Наявність пауз і затримок під час 
малювання може свідчити про конфлікти. У 
цьому випадку конфлікт скоріше за все 
носить внутрішній характер, адже 
здебільшого паузи та затримки зустрічалися 
при зображенні моря та птахів. Наявність 
конфлікту зумовлена тим, що під час 
перебування в полоні пірати ставилися до 
моряків дуже негативно, і це потребувало дій 
у відповідь, проте в моряків не було 
потрібних можливостей. І вже навіть після 
визволення з полону цей конфлікт для 
деяких моряків не є розв’язаним. Під час 
малювання «Я-ідеального» кількість пауз і 
затримок зменшилася, отже, моряки, 
ймовірно, малюють своє ідеальне уявлення 
про себе і світ, без конфліктів і страхів 
(12,35% частоти згадування на малюнках «Я-
реального» та 3,78% на малюнках «Я-
ідеального»). 

Зображення всього малюнка жирними 
лініями може говорити про відчуття 
напруження невизначеного характеру. Це 
може бути пов’язане з тим, що після 
перебування в стресовій ситуації полону не 
всі моряки змогли позбутися напруги, що їх 
супроводжувала на полоненому судні. 
Малювання жирними лініями певного 
об’єкта (у нашому випадку птаха, сонця) 
свідчить про фіксацію на цьому об’єкті та 
ворожість по відношенню до нього. Контур 
людини, намальований жирними лініями, 
може говорити про її бажання зберегти 
особистісний баланс. Дуже жирно 
намальована лінія землі може відбивати 
відчуття тривоги, викликане 
взаємовідносинами в реальному житті. Ця 
тривога – ознака невдоволення 
взаємовідносинами, на які вплинуло 
перебування в піратському полоні. 
Зменшення кількості жирних ліній у 
малюнках «Я-ідеального» порівняно з «Я-
реальним» говорить про ситуативність 
тривожних проявів і неприйнятність їх у 
майбутньому (67,86% частоти згадування на 
малюнках «Я-реального», проти 14,18% на 
малюнках «Я-ідеального»). 
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Зображення на малюнку сонця, що 
сідає, може говорити про наявність 
депресивного настрою. Такий настрій 
здебільшого викликаний тривалим 
перебуванням у піратському полоні, 
розлукою з близькими та рідними тощо. В 
«Я-ідеальному» сонця не зустрічалося, що 
говорить про тимчасовість депресивних 
настроїв (3,78% частоти згадування на 
малюнках «Я-реального», проти 0% на 
малюнках «Я-ідеального»). 

Ознаки категорії оцінки власного «Я» 
моряків у соціумі. 

За результатами аналізу даних, 
отриманих за методикою, можна сказати, що 
якщо в малюнку використовується 
мінімальна кількість деталей, то це може 
бути ознакою замкненості. Зменшення 
контакту з оточуючим середовищем 
спостерігається і при малюванні «Я-
ідеального» (3,79% частоти згадування на 
малюнках «Я-реального» та «Я-ідеального»). 
Це може свідчити про бажання моряків, які 
були в полоні піратів, дещо відпочити від 
соціальної активності через утому. Також 
небажання малювати обов’язкові деталі є 
виявом ворожості моряків. Вони не 
налаштовані поки що на дружні відносини, 
адже через полон випали з нормальних 
соціальних контактів. 

Зображення вітру на малюнку говорить 
про ставлення до реального світу та світу 
фантазій. Вітер, що дме знизу вгору, 
ймовірно, говорить про бажання моряків 
перейти з реального світу до своїх фантазій. 
Це зустрічається в малюнку «Я-реального», 
тобто моряки бажають залишити реальність, 
яка їх травмує (ситуацію полону) (17,48% 
частоти згадування на малюнках «Я-
реального»). У малюнку ж «Я-ідеального» 
зустрічається напрямок вітру, що дме згори 
донизу. Це може свідчити про прагнення 
моряків перенести свої бажання з ідеального 
світу до реальності (14,06% частоти 
згадування на малюнках «Я-ідеального»). 

Сонце, яке зображене за хмарами може 
свідчити про наявність тривожних і 
напружених відносин з ворожою, 
загрозливою фігурою. У межах ситуації 
піратського полону сонце інтерпретується як 
образ пірата. Цей образ викликає в моряків 
відчуття тривоги, страху, напруги тощо. При 
зображенні «Я-ідеального» не зустрічається 
малюнка сонця за хмарами, що свідчить про 
те, що цьому загрозливому образу немає 
місця в майбутньому (6,58% частоти 
згадування на малюнках «Я-реального» та 
0% на малюнках «Я-ідеального»). 

Зображення на малюнку лише очей є 
ознакою наявності зайвої підозрілості та 

обережності в соціальних контактах (3,78% 
частоти згадування на малюнках «Я-
реального» та «Я-ідеального»). Переживши 
ситуацію піратського полону, моряки 
починають із побоюванням ставитися до 
нових соціальних контактів, адже нещодавно 
мали негативний досвід. Відсутність на 
малюнку рота, вух, носа може говорити про 
небажання спілкуватися. Психотравмуючий 
вплив піратського полону в деяких випадках 
призводить до бажання зменшити кількість 
соціальних контактів та відпочити на самоті. 
При зображенні «Я-ідеального» зменшується 
кількість ознак, що свідчать про бажання 
соціальної ізоляції (9,87% частоти 
згадування на малюнках «Я-реального», 
проти 6,69% на малюнках «Я-ідеального»). 
Це може означати бажання повернутися до 
нормальної соціальної активності в 
майбутньому. 

Дерева та кущі на малюнку зазвичай 
асоціюються з близькими та рідними. 
Невелика кількість цих елементів на 
зображенні «Я-реального» може говорити 
про недостатню підтримку близьких та 
рідних у ситуації полону (зокрема, через її 
неможливість). Збільшення кількості кущів 
та дерев на малюнку «Я-ідеального» 
свідчить про бажання більше часу бути з 
рідними та близькими, отримувати їх 
підтримку (15,92% частоти згадування на 
малюнках «Я-ідеального», проти 3,78% на 
малюнках «Я-реального»). Птах у небі, як 
вже вказувалося раніше, асоціюється з 
образом пірата (12,34% частоти згадування 
на малюнках «Я-реального» та 3,78% на 
малюнках «Я-ідеального»). Хмари на 
малюнку можуть співвідноситися з 
тривожністю через взаємовідносини з 
оточуючими. Відсутність хмар на малюнках 
«Я-ідеального», ймовірно, говорить про 
бажання налагодити нормальні соціальні 
контакти в майбутньому (12,58% частоти 
згадування на малюнках «Я-реального» та 
0% на малюнках «Я-ідеального»). 

Відстрочене малювання рис обличчя 
може свідчити про небажання сприймати 
органами почуттів зовнішні стимули. 
Сильний психотравмуючий вплив ситуації 
піратського полону здебільшого призводить 
до бажання зменшити кількість соціальних 
контактів і, відповідно, ніби «не чути та не 
бачити» нікого. При зображенні «Я-
ідеального» зменшується кількість ознак, які 
говорять про бажання соціальної ізоляції, що 
може свідчити про прагнення до нормалізації 
спілкування з оточуючим світом (17,61% 
частоти згадування на малюнках «Я-
реального» та 6,28% на малюнках «Я-
ідеального»). 
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Якщо малюнок займає маленьку площу 
доступного простору на сторінці, це може 
говорити про наявність у досліджуваного 
відчуття неповноцінності, тенденції до 
уникнення реальності. Перебування в полоні 
істотно обмежує можливості особистості 
моряка, його ресурси. Саме тому може 
виникати відчуття неповноцінності та 
безсилля. Жорстокість подій, що 
розвиваються навколо, спричиняє бажання 
відсторонення від реальності. При 
зображенні «Я-ідеального» зменшується 
кількість малюнків на маленькій площі, що 
може свідчити про бажання повернутися до 
реальності та повноцінного життя (9,89% 
частоти згадування на малюнках «Я-
реального», проти 3,78% на малюнках «Я-
ідеального»). 

Аналізуючи схильність моряків до 
ретельного відцентрування малюнка, 
доцільно зауважити, що ця тенденція вказує 
на відчуття незахищеності, невміння 
адаптуватися до середовища. Моряки в 
піратському полоні майже беззахисні перед 
обличчям озброєних піратів. Крім того, 
стрімкі зміни ситуації та настроїв під час 
полону роблять адаптацію майже 
неможливою. Через такі особливості 
перебування в полоні в моряків можуть 
фіксуватися зазначені відчуття. Під час 
зображення «Я-ідеального» зменшується 
ступінь відцентрування малюнка порівняно з 
«Я-реальним» (18,38% частоти згадування на 
малюнках «Я-реального», проти 6,34% на 
малюнках «Я-ідеального»). Це є свідченням 
бажання моряків бути більш захищеними в 
майбутньому та краще адаптуватися до 
навколишнього середовища. 

Якщо детальніше розглянути позицію 
людини на малюнку, то можна виділити 
певні особливості. Зображення людини в 
повний профіль може свідчити про певну 
замкненість у собі, уникання реального світу, 
обмеження соціальних контактів. Це здатне 
викликане ворожістю ситуації піратського 
полону, неможливістю на неї вплинути. 
Зображення людини в абсолютний анфас – 
небажання компромісу та пристосування. 
Таким чином моряки ніби протестують 
проти дій піратів і намагаються хоч якось 
протистояти їх впливу. Зменшення кількості 
цих ознак на малюнку «Я-ідеального» може 
вказувати на бажання налагодити нормальні 
соціальні контакти в майбутньому (14,46% 
частоти згадування на малюнках «Я-
реального» та 10,67% на малюнках «Я-
ідеального»). 

Повна відсутність у досліджуваного 
спонтанних коментарів є ознакою 
замкненості та бажання обмежити свої 

соціальні контакти. До цього скоріше за все 
моряків спонукає ворожа обстановка полону 
та неможливість налагодити повноцінні 
соціальні контакти. При зображенні «Я-
ідеального» кількість цих ознак не є 
меншою, ніж на малюнку «Я-реального» 
(6,36% частоти згадування на малюнках «Я-
реального» та «Я-ідеального»). 

Ознаки категорії оцінки напряму 
особистості (часової перспективи) у 
моряків. 

Випадки «зрізання» краями сторінки 
малюнка також характеризують часову 
перспективу. Зрізання лівого краю малюнка 
може свідчити про фіксацію на минулому та 
деякий страх перед майбутнім. Тобто 
моряки, переживши ситуацію полону, не 
впевнені в майбутньому, оскільки не знають, 
як їм доведеться жити далі з цим тяжким 
досвідом. «Зрізання» правого краю виражає 
бажання швидше опинитися в майбутньому, 
для того щоб якнайшвидше піти від 
минулого досвіду. При малюванні «Я-
реального» спостерігалася тенденція до 
фіксації на минулому, у той час, як при 
малюванні «Я-ідеального» моряки більшу 
увагу приділили майбутньому (3,78% 
частоти згадування на малюнках «Я-
реального», проти 9,89% на малюнках «Я-
ідеального»). 

Лінія землі (основи), що йде до низу 
зліва направо, може говорити про відчуття 
сумніву стосовно майбутнього та навіть 
небезпеки. Моряки, які були жертвами 
піратського полону, ще не до кінця 
адаптуватися до нормальних умов життя, що 
викликає в них тривоги та страх відносно 
майбутнього. При малюванні «Я-ідеального» 
кількість ознак невпевненості в майбутньому 
знижується, що може говорити про бажання 
скорішої адаптації та повернення до 
нормального життя в майбутньому (10,62% 
частоти згадування на малюнках «Я-
реального», проти 3,78% на малюнках «Я-
ідеального»). 

Розміщення малюнка відносно центру 
може свідчити про спрямованість у часі. Так, 
розміщення малюнка зліва від центру вказує 
на тенденції переважання елементів минулого, 
що тісно пов’язане з емоційною сферою. 
Тобто нещодавно пережиті в минулому сильні 
емоції все ще мають певний вплив на сучасний 
стан моряків. Розміщення малюнка справа від 
центру може свідчити про спрямованість у 
майбутнє. Також це вказує на домінування 
інтелектуальної сфери над емоціями, тобто 
моряки розуміють, що життя триває і треба 
дивитись у майбутнє без страхів минулого. 
Зображення «Я-ідеального» частіше 
орієнтоване в майбутнє, ніж зображення «Я-
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реального», що може говорити про прагнення 
моряків до скорішого подолання наслідків 
піратського полону (13,54% частоти 
згадування на малюнках «Я-реального», проти 
16,13% на малюнках «Я-ідеального»). 

Висновки: 
 на теперішньому етапі моряки більш 

спрямовані в минуле, на спогади про 
нормальне життя, також їм ще не дають 
спокою важкі спогади полону; 

 більшість моряків прагне успішного 
майбутнього та якнайшвидшої адаптації до 
нормальних умов життя; 

 також можна виділити присутність 
бажання сховатися від негативного впливу 
піратського полону в минулому або ж 
скоріше перейти до майбутнього. 

Виходячи з аналізу отриманих за 
методикою даних у моряків, які були у 
піратському полоні, можна виділити такі 
особливості: 

 у більшості моряків – жертв 
піратського полону спостерігається 
наявність пережитої психічної травми, 
наслідками якої є прояви депресивних 
настроїв, агресивної поведінки, напруги, 
конфліктів, тривоги, страху тощо; 

 розбіжності між зображеннями «Я-
реального» та «Я-ідеального» говорять про 
бажання моряків, які були в полоні, 
підвищити рівень своєї впевненості в собі та 
своїх силах, своїй захищеності. Також вони 
прагнуть до налагодження нормальних 
соціальних контактів, зміцнення власної 
позиції, позбавлення від негативних 
емоційних проявів та станів; 

 більшість моряків украй негативно 
ставляться до піратів та їхньої діяльності. Її 
наслідками є негативні емоції, напруга, 
страхи, тривожність тощо. Найгіршим є те, 
що моряки переживають ці негативні стани в 
собі, майже без зовнішніх проявів; 

 майже в половини моряків 
спостерігається порушення соціальної сфери 
життя (конфлікти, замкнутість, 
відстороненість тощо). Чверть моряків 
прагнуть підтримки та розуміння з боку 
близьких та рідних; 

 більшість моряків орієнтовані на 
майбутнє та намагаються скоріше забути про 
ситуацію полону. Вони асоціюють себе або 
зі звичним минулим, або ж майбутнім після 
полону. 
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НЕГАТИВНІ ПСИХІЧНІ СТАНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ГАЗОДИМОЗАХИСНИКІВ 
ДСНС УКРАЇНИ 

 
У статті проведено психологічний аналіз професійної діяльності газодимозахисників Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. Висвітлено основні психологічні особливості та вказано на вплив негативних 
психічних станів при виконанні професійних завдань в непридатному для дихання середовищі. 

Ключові слова: професійні завдання, негативні психічні стани, непридатне для дихання середовище, 
газодимозахисники. 

В статье проведен психологический анализ профессиональной деятельности газодымозащитников 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Освещены основные психологические 
особенности и указано на влияние негативных психических состояний при выполнении 
профессиональных задач в непригодной для дыхания среде. 

Ключевые слова: профессиональные задачи, негативные психические состояния, непригодная для 
дыхания среда, газодымозащитники. 

Постановка проблеми. Проблема 
психічних станів цікавила та вивчалась, як 
вітчизняними, так і зарубіжними 
психологами. Її досліджували такі вчені, як: 
Ганзен В.О., Левітов М.Д., Миронець С.М., 
Прохоров О.О, Сосновікова Ю.Є., Тімченко 
О.В. та інші. Розглядаючи структуру психіки 
людини, як відомо, виділяють три утворення, 
три основних компоненти психіки: 
психічний процес, психічний стан, психічні 
властивості. Серед них найбільший науковий 
інтерес представляє другий компонент, а 
саме - психічні стани. Але на сьогодні все ще 
не достатньо розглянута проблема впливу 
негативних психічних станів на 
газодимозахисників Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (ДСНС 
України) при виконанні професійних 
завдань, які виконуються в непридатних для 
дихання умовах, під час проведення розвідки 
та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, де негативні психічні стани 
постійно супроводжують і заважають 
виконувати професійні завдання 
газодимозахисників і тому, вимагає 
детального аналізу та дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. В останні роки проблема 
негативних психічних станів у діяльності 
газодимозахисників ДСНС України 
вивчалася не дуже активно. Серед останніх 
робіт хочемо відзначити монографію С.М. 
Миронця та Тімченка О.В. «Негативні 
психічні стани рятувальників в умовах 
надзвичайної ситуації». На жаль в ній не 
розглядається питання негативних станів 

співробітників газодимозахисної служби 
ДСНС України, але присвячена дослідженню 
динаміки негативних психічних станів, що 
виникають у працівників аварійно-
рятувальних підрозділів МНС України під 
час виконання професійних завдань в 
реальних умовах великомасштабної 
надзвичайної ситуації. Шляхом критичного 
аналізу відповідних літературних джерел, 
наявної нормативно-правової бази, що 
визначає діяльність органів та підрозділів 
МНС України, в ній розкриті сучасні підходи 
до вивчення та розв’язання проблеми 
негативних наслідків впливу професійної 
діяльності на психіку представників 
професій екстремального профілю, зокрема 
й рятувальників; виявлені особливості 
розвитку провідних негативних психічних 
станів та реакцій, що виникають у 
рятувальників в умовах як підготовки до 
виконання аварійно-рятувальних робіт 
підвищеної складності, так і безпосередньої 
ліквідації наслідків великомасштабної 
надзвичайної ситуації; розроблені 
рекомендації керівному складу аварійно-
рятувального підрозділу, практичним 
психологам МНС України щодо запобігання 
негативним психічним станам та реакціям, 
що виникають у рятувальників під впливом 
стрес-факторів надзвичайної ситуації [8]. 

А.М Большакова в своїй дисертації 
«Фрустраційна толерантність як складова 
психологічної готовності пожежних до 
професійної діяльності в екстремальних 
умовах» встановила, що фрустраційна 
толерантність є одним із факторів, які 
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впливають на ступінь психологічної 
готовності пожежних до професійної 
діяльності за екстремальних умов. З'ясувала, 
що ця толерантність входить до структури 
професійно важливих якостей та є 
складовою тривалої психологічної 
готовності пожежних до професійної 
діяльності. Було доведено, що розвиток 
фрустраційної толерантності позитивно 
впливає на ступінь психологічної готовності 
до професійної діяльності та рівень розвитку 
професійно важливих якостей пожежних [1]. 

В.П. Бут в своїй дисертації 
«Формування професійно важливих якостей 
газодимозахисників-рятувальників МНС 
України» розкриває проблему формування 
професійно важливих якостей курсантів 
газодимозахисників-рятувальників. Робота 
містить теоретичне обґрунтування та 
експериментальні результати дослідження 
даної проблеми.  

У роботі уточнена сутність професійно 
важливих якостей особистості та визначена 
їх структура у газодимозахисників-
рятувальників як сукупність мисленнєвих, 
управлінських, мотиваційних, атенційних, 
мнемічних, емоційно-вольових та фізичних 
якостей. Встановлені особливості їх 
діяльності та рівень розвитку зазначених 
груп якостей у офіцерів та курсантів. 
Визначено, що у останніх недостатньо 
сформовані для професійної діяльності 
управлінські та емоційно-вольові якості. 
Розроблено та апробовано тренінгову 
програму формування професійно важливих 
якостей курсантів необхідних для 
майбутньої служби газодимозахисника-
рятувальника [2]. 

Наукових праць присвячених впливу 
негативних психічних станів при виконанні 
професійних завдань газодимозахисниками в 
непридатному для дихання середовищі нам 
не зустрілося. 

Метою статті є виявлення впливу на 
газодимозахисників негативних психічних 
станів, з врахуванням психологічних 
особливостей професійних завдань. 

Виклад основного матеріал. Щоб 
розглянути вплив негативних психічних 
станів на газодимозахисників проведемо 
спочатку аналіз літератури самого поняття 
«психічні стани». Психічні стани є відносно 
стійкими психічними явищами та водночас 
мають певну динаміку. На думку більшості 

вчених, стани - це психічні явища, що 
відображають особливості функціонування 
нервової системи і психіки людини в певний 
проміжок часу чи характеризують процес 
адаптації до нових умов або впливів. 

М.Д. Левітов вважає, що психічні стани 
– це цілісна характеристика психічної 
діяльності за певний період часу, що показує 
своєрідність перебігу психічних процесів в 
залежності від особливостей предметів, явищ 
дійсності, що відображаються, від 
попереднього стану і психічних 
властивостей особистості [7]. 

Психічні стани посідають проміжне 
положення між психічними процесами та 
психічними властивостями особистості, та 
відокремлюються за ознакою динамічності і 
за часом перебігу (перші найбільш рухливі, 
другі займають середнє положення, треті - 
найбільш стабільні). Усі ці три рівні 
психічних явищ тісно взаємопов’язані та 
переходять один в одного. Традиційно 
психічні стани людини розглядаються як 
синдром, в структуру якого входять 
суб’єктивні переживання, зміни в психічній 
діяльності, на будь-якому рівні психічної 
активності, тобто в спілкуванні, поведінці, 
діяльності та соматичних проявах. Є.П. Ільїн 
вважає, що психічні стани торкаються як 
психологічної, так фізіологічної структури 
людини, а тому він їх називав 
психофізіологічними станами. За його 
визначенням, психофізіологічні стани – це 
цілісна реакція особистості на зовнішні та 
внутрішні стимули, що спрямована на 
досягнення корисного результату. Таким 
чином, на думку цього вченого, психічні 
стани можуть бути охарактеризовані трьома 
рівнями реагування: психічним 
(переживання), фізіологічним (реакції 
соматичної та вегетативної нервової 
системи) і поведінковим (мотивація 
поведінки) [6].  

В психологічній літературі можна 
знайти велику кількість різноманітних 
понять на позначення психічних станів: 
фрустрація, агресія, активність, апатія, 
бадьорість, байдужість, безнадійність, 
відчай, впевненість, втома, гнів, депресія, 
задоволення, незадоволення, нерішучість, 
песимізм, пригніченість, радість, тривога, 
страх та ряд інших. Виділяють наступні 
класи психічних станів: 
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- стани особистісні та ситуативні 
(проявляються залежно від ситуації, чи 
незалежно від ситуації (особистісні)). 
Особистісні стани виражають індивідуальні 
властивості людини, ситуативні - 
особливості ситуації та реакції на неї; 

- глибокі та поверхневі стани - 
розрізняються між собою в залежності від 
сили їх впливу на переживання та поведінку 
людини; 

- в залежності від ступеня усвідомлення 
джерела, причин появи психічних станів 
вони можуть бути більше чи менше 
усвідомленими; 

- в залежності від часу їх прояву - стани 
короткотривалі та довготривалі; 

- стани, що позитивно або негативно 
впливають на людину [3]. 

Ці всі стани розподіляються вченими, в 
свою чергу, на дві основні групи: 

- стани, що характеризують афективно-
вольову сферу психічної діяльності людини; 

- стани свідомості та уваги. 
Кожна група має спільні 

характеристики, які відображають найбільш 
типові, стрижневі особливості станів, що 
входять до неї. Це характеристики: 
«напруження - вирішення» для групи 
вольових станів, «задоволення-
незадоволення» - для групи афективних 
станів та “сон-активація” для групи станів 
свідомості та уваги [3]. 

З вказаного вище видно, що більшість 
вчених розглядають групи афективних та 
вольових станів як дві сторони єдиної 
афективно-вольової сфери психічної 
діяльності людини. Проте деякі вченні (В.О. 
Ганзен, В.М. Юрченко та ін.) виділяють 
окремо групи афективних та вольових 
станів, в залежності від домінування 
емоційного та вольового компонентів у 
психічних станах [5]. 

На думку вчених, психічні стани в нормі 
відрізняються єдністю, врівноваженістю, 
підпорядкованістю, повторюваністю 
структурних характеристик, адекватністю 
психічного відображення та регулювання. 

Психічні стани за забарвленістю 
(модальністю) та особливостями їх впливу 
на особистість поділяються на позитивні та 
негативні. 

До позитивних можна віднести такі 
психічні стани як: стан радості, задоволення, 

стан ейфорії, активність, натхнення, 
релаксація, рішучість, впевненість, вони 
позитивно впливають на особистість, на 
діяльність, є стенічними станами 
(мобілізують людину, активізовують її 
діяльність). 

До негативних відносяться: стани 
фрустрації, суму, незадоволеності, тривоги, 
страху, паніки, нудьги, дистресу, відрази, 
нерішучості, апатії, втоми, байдужості, горя, 
образи, гніву, стан агресії, сорому, стан 
емоційного вигорання тощо. Такі стани є 
астенічними, вони демобілізують діяльність, 
призводять до дисгармоній особистісного 
розвитку, є вагомим фактором невротизації, 
можуть перетворитись у стійкі властивості 
особистості, призвести до соціальної 
дезадаптації тощо [3]. 

 Виявлено суттєві відмінності 
негативних психічних станів за формою 
прояву, змістом, динамікою, структурою у 
особистості в залежності від віку. Так у 
молодшому шкільному віці виявляються такі 
негативні психічні стани як: тривожність, 
хвилювання, страх (що пов’язані 
здебільшого з процесом навчання їх у 
школі), фрустрація, роздратованість, агресія, 
відсутність мотивації, нерішучість тощо. 

Істотною особливістю негативних 
психічних станів є те, що при частому 
повторенні ситуацій чи впливів, які їх 
детермінують, вони мають здатність 
переважно легко трансформуватись і 
закріплюватись у такі негативні психічні 
властивості як тривожність, дратівливість, 
агресивність, конфліктність, невпевненість, 
пасивність тощо. 

У випадку закріплення останніх 
потрібно використовувати комплекс методів 
спрямованих на психопрофілактику їх 
ускладнення та психокорекцію з метою 
зменшення їх патологізуючого впливу. 

Всі основні професійні завдання 
газодимозахисників мають свої специфічні 
психологічні особливості, які взаємодіють з 
негативними психічними станами, які 
демобілізують діяльність, призводять до 
дисгармоній особистісного розвитку, є 
вагомим фактором невротизації, можуть 
перетворитись у стійкі властивості 
особистості, призвести до соціальної 
дезадаптації. Все це наведено в таблиці.  
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Таблиця 
Структуризація психологічних особливостей, які притаманні газодимозахисникам при 

виконанні професійного завдання 
Професійні 
завдання 

Психологічні особливості Негативні 
психічні стани 

Аварійно-рятувальні 
роботи на 
зруйнованих 
висотних житлових 
будівлях, 
промислових 
об’єктах та на 
відкритій місцевості 

- здатність тривалий час зберігати стійку увагу; 
- вміти швидко розпізнавати невеликі відхилення від 
заданої форми; 
- володіти навичками роботи з спорядженням ланки ГЗДС 
та організацією зв’язку з постом безпеки; 
- бути призвичаєному до висоти, швидко і впевнено 
виконувати на висоті всі професійні дії; 
- виявляти емоційно-вольову стійкість, відповідальність, 
самоконтроль, низький рівень тривожності; 
- зберігати зібраність у непередбачуваних ситуаціях. 

Напруженість, 
тривога, 
втома,  
фрустрація. 

Аварійно-рятувальні 
роботи, пов’язані з 
викидом небезпечних 
хімічних речовин 
(НХР) 

- досконало знати особливості НХР; 
- оперативне визначення району забрудненості отруйними 
речовинами та постійний контроль за його поширенням; 
- мати автоматизованість та швидкість виконання 
основних операцій, добру координацію рухів, 
вестибулярний апарат, зорово-моторну координацію, 
м'язову витривалість та силу. 

Нерішучість, 
фрустрація, 
напруженість. 

Аварійно-рятувальні 
роботи в обмежених 
(замкнутих) 
просторах 

- вміти виконувати завдання в обмеженому просторі 
(печерах, копальнях, колодязі колектора, шахти і т.д.); 
- вміти перемикатися від звичного способу дій (сидяча 
поза, ходьба) до робочої пози (просування поповзом, робота 
лежачи й т.д.); 
- мати стійкість до високої концентрації продуктів горіння; 
- мати стійкість до моногонії. 

Апатія, підвищена 
стомлюваність, 
зниження психічної 
активності, 
фрустрація, 
тривога. 

Робота в засобах 
індивідуального 
захисту органів 
дихання та процес 
включення і 
виключення із ЗІЗОД 

- бути уважним при перевірці тиску у балонах з повітрям; 
- наявність колективізму, рішучість, передбачуваність, 
керівника гасіння пожежі оперативна оцінка; 
- вести радіообмін по засобам радіозв'язку, переговори із 
постовим на посту безпеки по мобільній радіостанції. 

Нерішучість, 
фрустрація. 

Пересування ланки 
ГЗДС у задимленому 
та (чи) загазованому 
середовищах 

- вміти помічати незначні зміни в задимленому середовищі 
(приміщенні); 
- вибирати при спостереженні матеріал, необхідний для 
розв’язання проблеми (фрагменти одягу, силует тіла, 
можливі пози постраждалого, який знаходиться у 
задимленому приміщенні); 
- бути здатним до самоспостереження на маршруті ланкою 
ГДЗС; 
- вміти окомірно визначати густину задимлення, відстані 
від предметів, розміри осередку пожежі; 
і- довгостроково вести роботу в засобах індивідуального 
захисту органів дихання і зору не погіршуючи якості та не 
знижуючи темпу. 

Фрустрація, страх, 
нерішучість, паніка. 

Організація та 
проведення роботи, 
щодо пошуку та 
рятування людей 
особовим складом 
ланки ГЗДС 

- побудувати в уявленні образ дій у задимлених і 
загазованих середовищах(приміщеннях) на маршруті ланки 
ГДЗС; 
- побудувати в уявленні образ дій щодо можливих шляхів 
підйому або спуску та способів рятування і 
транспортування; 
- вести радіообмін по засобам радіозв’язку, чітко 
передаючи команди і повідомлення, зберігаючи спокійний 
тон у екстремальній ситуації; 
- переключати увагу з одного об’єкта на інший при 
проведенні розвідки; 
- бути стійким до перепаду температур; 
- мати професійну спостережливість; 
- мати здатність до передбачення, тактичного чуття, 
стратегії; 
- мати здатність до комбінації. 

Емоційне 
вигорання, 
фрустрація, агресія. 
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Робота особового 
складу ланок ГЗДС в 
умовах високої 
температури 

- мати здатність до виконання рухів протягом тривалого 
часу; 
- бути здатним до мобілізації волі, мати завзятість, 
стійкість і здатність до оволодіння засобом пересування; 
- мати стійкість до статичних навантажень; 
- мати здатність швидко діяти в умовах дефіциту часу, 
прогнозувати зміни оперативної обстановки 
- вміти находити нові нестандартні рішення; 
- мати узгодженість рухів з процесами сприйняття. 

Страх, втома, 
паніка, фрустрація, 
ригідність. 

Робота особового 
складу ланок ГЗДС в 
умовах низької 
температури 

- мати стійкість до різкого перепаду температур в умовах 
підвищеної вологості повітря; 
- вміти чітко та логічно викладати свої думки; 
- вміння вести ділові переговори - здатність швидко 
встановлювати контакти з новими людьми;  
- уміти дати об’єктивну оцінку діям інших людей; 
- мати здатність до впливу на людей; 
- мати здатність до тривалої розумової праці без 
погіршення якості і зниження темпу; 
- мати самовладання при конфліктах; 
- уміти точно виконувати розпорядження. 

Невпевненість, 
фрустрація, 
нерішучість, 
агресія. 

Надання долікарської 
допомоги за 
транспортування 
потерпілих з 
задимлених 
приміщень 

- вміти розподіляти та концентрувати увагу; 
- мати високий рівень емпатії; 
- володіти навичками роботи з медичним інструментом; 
- вміти імпровізувати з підручним спорядженням, щодо 
конструювання носилок, волокуш та підручних засобів для 
накладення шин. 

Агресія, 
фрустрація, паніка. 

При виконанні 
вищезазначених 
професійних завдань 
газодимозахисник 
також повинен: 
 

-  запам'ятовувати оперативну ситуацію, зіставляти її зі 
своїм професійним досвідом; 
-  здійснювати послідовність розумових та фізичних дій 
для реалізації алгоритму ліквідації НС; 
- вміти зберігати активність та високу працездатність в 
умовах стомлення 

 

Узагальнюючи таблицю слід зауважити, 
що психічний стан конкретної особистості 
газодимозахисника залежить від багатьох 
чинників. Стан особистості 
газодимозахисника в момент тривожного 
чекання характеризується підвищеною 
напруженістю (стресом). 

Головними джерелами і причинами 
напруженості газодимозахисників є: 

- небезпека, яка створює загрозу життю; 
- відповідальність за розв’язання 

завдання; 
- стислість і невизначеність інформації, 

що надходить; 
- дефіцит часу на прийняття рішень і 

дій; 
- надмірна емоційна збудливість, 

вразливість і низька емоційна стійкість 
окремих газодимозахисників; 

- невідповідність рівня розвитку 
професійних якостей вимогам, котрі 
висуваються до цієї діяльності; 

- психічна непідготовленість до 
виконання конкретного завдання 
газодимозахисника;  

- непевність у надійності товаришів; 

- соціальна ізоляція (дії у відриві від 
колективу, перебування в ізольованих 
місцях). 

Це може призвести до виникнення стану 
фрустрації, ригідності, страху тощо. А цей 
стан включає в себе апатію, безнадійність, 
нав’язливість думок про неминучу невдачу, 
каліцтво, поранення, загибель тощо. 
Головними ознаками стану фрустрації є: 
нестриманість в оцінці причин невдалого 
виконання завдань, відповідний ступінь 
агресивності, відсутність інтересу до всього 
навколишнього, роздратованість, 
песимістичні погляди на дійсність, думки 
про приреченість і неминучість загибелі 
тощо. Причому роздратованість, наприклад, 
виявляється у ставленні до самого себе, до 
свого безсилля, безпорадності в ситуації, яка 
склалася, невпевненості в собі й у 
навколишніх. 

Перехід від підготовчого етапу до 
виконання нового завдання пов’язаний з 
подоланням у людини стану ригідності, у 
якому виявляється інертність психіки 
особистості, котра виникає в результаті 
стереотипності його поведінки, тяжіння до 
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заучених операцій, форм і способів дій. 
Ригідність, як уповільнена 
переналаштованість психіки може здійснити 
на діяльність людини сковувальний вплив, 
істотно понизити гнучкість поведінки, 
зробити її нездатною до відповідних реакцій 
під час зміни умов діяльності, ускладнити 
адаптацію до ситуації. Отож, ригідність 
виявляється в порушенні перебігу психічних 
процесів, у виникненні труднощів у 
адекватній оцінці ситуації або завдання й 
порядку його виконання. 

Найбільш негативним у надзвичайних 
умовах є психічний стан страху. Він 
зумовлений надзвичайно сильними, 
небезпечними для життя зовнішніми 
подразниками та може порушити психічну 
стійкість газодимозахисника, спонукати до 
негативних дій і вчинків, послабити його 
боєздатність. За ступенем інтенсивності й 
глибиною переживань страх переживають у 
вигляді занепокоєння, хвилювання, тривоги 
й переляку, остраху й жаху. Стан жаху 
виявляється в астенічній і стенічній формах. 
У першому випадку під впливом небезпеки 
особистість ціпеніє й виявляється нездатною 
до руху і дій; для стенічної реакції 
характерне, навпаки, різке рухове 
порушення, метушливість, прагнення втечі 
від загрози життю, без здатності враховувати 
особливості ситуації. Цей стан дезорієнтує 
особистість, зумовлює в ній глибоке 
потрясіння. 

Висновок. Отже, у статті проведено 
психологічний аналіз професійної діяльності 
працівників газодимозахисної служби ДСНС 
України. Вказано на те, що професійні 

завдання, які супроводжують 
газодимозахисників в процесі їх діяльності, 
мають ряд психологічних особливостей, які 
необхідно враховувати при підготовці 
газодимозахисників, з метою підвищення 
ефективності їх діяльності, а також 
успішному розв’язанню професійних 
завдань сприяють певні психічні стани 
газодимозахисників. Найважливішим з них є 
стан постійної готовності, стан готовності до 
розв’язання конкретних завдань. Цей стан 
сприяє негайній перебудові всієї психіки 
людини і швидкому її залученню до 
розв’язання завдань без витрати енергії на 
подолання внутрішнього опору й 
напруження. У разі наявності таких станів 
газодимозахисники від самого початку діють 
з повною віддачею сил. Для них характерна 
висока емоційно-вольова стійкість. Рівні 
психологічної готовності різні: від ділового, 
оперативного настрою до ситуаційної 
готовності (тимчасового психічного стану, 
котрий виявляється лише в цій ситуації і 
стосовно конкретного виду діяльності) та 
постійної внутрішньої готовності (стійкого 
особистісного стану, що виявляється у будь-
який час, у будь-яких умовах). 

Перспективи наукових досліджень по 
темі дослідження. В якості перспективних 
досліджень в межах даного питання може 
бути вивчення впливу негативних психічних 
станів на ефективність діяльності 
працівників ГЗДС та розробка системи 
психологічного супроводу професійної 
діяльності газодимозахисників-
рятувальників.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У ПОДОЛАННІ ДЕВІАЦІЙ В ОСІБ 
ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

  
Обстоюється думка про рівень схильності до девіантної поведінки у підлітковому віці. Він менший 

у тих випадках, коли у школяра переважають продуктивні копінг-стратегії. У зв’язку з цим доведено, 
що профілактику девіацій можна здійснювати засобами ефективних копінг-стратегій. 

Отстаивается мнение об уровне склонности к девиантному поведению в подростковом возрасте. 
Он меньше в тех случаях, когда у школьника преобладают продуктивные копинг-стратегии. В связи с 
этим доказано, что профилактику девиаций можно осуществлять средствами эффективных копинг-
стратегий. 

Постановка проблеми. Девіантна 
поведінка у підлітковому віці зазвичай 
зумовлена несприятливою соціальною 
ситуацією розвитку дитини, її 
психофізіологічними особливостями, а 
також невмінням ефективно вирішувати 
складні життєві проблеми. Емоційно 
незрілий підліток, з недостатньо розвинутим 
умінням контролювати свої психологічні 
стани при зустрічі з небезпекою часто 
вдається до поведінки, що відхиляється від 
соціальних норм. Попередити підліткові 
девіації можна за допомогою мобілізації 
особистісних ресурсів, які закладені в певних 
– копінг-стратегіях поведінки. Характер цих 
стратегій значним чином залежить від 
психологічних рис школяра та його 
життєвого досвіду, які й визначають 
індивідуальний стиль поведінкового 
здолання складних життєвих ситуацій. 

Аналіз останніх досліджень і 
виокремлення вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відомі зарубіжні і 
вітчизняні учені Н.В. Квітковська, О.В. 
Двіжона, Е.В. Змановска, Н.Ю. Максимова, 
М.В. Кікалішвілі та інші досліджували 
проблематику девіантної поведінки, як 
специфічної відповіді-реакції підлітка на 
його неспроможність вирішити складне 
життєве завдання в межах соціальних норм. 
Водночас новітні дослідження копінг-
стратегій висвітлені у працях С.К. Нартової-
Бочавер, М.М. Василенко, В. Штерна, В.М. 
Яцюк, які вважають, що останні є 
ефективними лише тоді, коли повно 
відповідають ситуації та спричинюють 
адаптивні, усвідомлені дії індивіда при 
вирішенні нетипових життєвих задач.  

Однак нині недостатньо вивченою 
залишається профілактика девіантної 
поведінки за допомогою ефективних копінг-
стратегій. Актуальність проблеми та її 

практична значущість зумовили вибір нашої 
теми. 

Мета дослідження: виявити 
особливості девіантної поведінки у підлітків 
та окреслити шляхи її профілактики 
засобами ефективних копінг-стратегій.  

Сутнісний зміст і виклад основного 
матеріалу дослідження. У соціальному 
довкіллі простежується тенденція до 
збільшення кількості людей з поведінкою, 
що характеризується відхиленням від 
суспільних норм [4−10]. Норма, за 
визначенням К.К. Платонова, − це „явище 
групової свідомості у вигляді поділюваних 
групою уявлень і найбільш повторюваних 
суджень членів групи про вимоги до 
поведінки згідно соціальних ролей, що 
створюють оптимальні умови буття, з 
якими ці норми взаємодіють і їх 
формують” [5, с. 41].  

Існує інший науковий погляд на суть 
поняття „норма”, який знаходимо у 
дослідженнях О.В. Зайчука та Н.М. Оніщенка. 
Автори стверджують, що це завжди певні 
правила поведінки, які встановлюють, 
зобов’язують, забороняють, дозволяють ті чи 
інші дії у певних умовах, одночасно вони є 
засобом суспільного чи державного контролю 
за поведінкою суб’єктів [4, с. 277]. Водночас 
норми не можуть бути окремо від людей, які 
утворюють суспільство. Тому важливо окрес-
лити сутнісне наповнення поняття „соціальні 
норми”. За М.І. Матузовим та А.В. Мальком 
соціальні норми − це „об’єктивно необхідні 
правила спільного людсь-кого буття, 
вказівники на межу необхідної та можливої 
поведінки” [4, с. 267].  

Сьогодні у психології, як зазначає В. 
Штерн, дуже обережно підходять до оцінки 
людини з позицій соціальних норм, оскільки 
у його розумінні норма − це явище, яке 
постійно оновлюються, змінюються і не є 
сталим [5]. Цю ідею підтримує С.К. Нартова-



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 291 

Бочавер і доводить, що норми обумовлені 
соціальними стереотипами. Тому поведінка 
людини, яка не відповідає 
загальноприйнятим у даному суспільстві її 
проявам, сприймається іншими як така, що 
відхиляється і називається девіантною [11, с. 
20−31]. У психологічній енциклопедії О.М. 
Степанов зазначає, що названа поведінка – 
це такі „дії девіантна, які порушують 
офіційно встановлені в суспільстві чи 
неофіційні в певній соціальній групі 
моральні і правові норми, що призводять до 
його покарання, ізоляції, виправлення або 
лікування” [12, с. 254]. Отже, появу і 
поширення девіації науковці пов’язують із 
неузгодженістю мотиваційної сфери 
індивіда, викривленнями в системі ціннісних 
орієнтацій та з протиріччями його 
соціального розвитку.  

Для девіантної поведінки характерні 
певні специфічні ознаки. У науковій праці 
„Девіантологія” О.В. Змановська їх чітко 
описує. На її думку − це багаторазові, 
тривалі порушення соціальних норм. При 
цьому поведінка індивіда зумовлена 
загальною спрямованістю особистості, 
викликає негативну оцінку в інших людей та 
не ототожнюється із психічними 
захворюваннями. Наслідком такої поведінки 
є заподіяння реальної шкоди як самій 
особистості, так і довколишнім [ 5, с. 31−34]. 

Крім психологічних проявів девіантної 
поведінки важливо окреслити її види. О.І. 
Боднарчук [1, с. 8−14] виокремлює 
антисоціальну, асоціальну та 
аутодеструктивну девіантну поведіну. Автор 
„Психології девіантної поведінки” доводить, 
що антисоціальна поведінка суперечить 
соціальним і правовим нормам. Вона 
поділяється на делінквентну і кримінальну. 
Делінквентна поведінка ототожнюється з 
певними вчинками особистості, що 
відхиляються від встановлених у даному 
середовищі норм та погрожують іншим 
людям чи соціальному порядку [7−8]. Вона 
має форму дрібних порушень морально-
етичних норм, активно засуджується, але не 
карається притягненням до відповідальності. 
Здійснюючи делінквентні дії особистість 
звикає до вседозволеності, а відтак така 
поведінка часто переростає у злочинну і 
суперечить уже правовим нормам. 

Важливою є думка О.В. Двіжона щодо 
асоціальної поведінки. Вона проявляється у 
формі дезорганізації, невідповідності 
очікуванням, а також аморальних чи 

протиправних дій. Характерною її 
особливістю є негативне ставлення до 
загальнолюдських цінностей і норм, а саме 
до дисциплінованості, почуття обов’язку, 
поваги до довколишніх, ввічливості, 
чесності, порушення яких передбачає санкції 
у вигляді громадського осуду [3, с. 40−45]. 

За М.В. Кікалішвілі, агресивна 
поведінка є різновидом асоціальної 
поведінки. Агресія може проявлятися в 
реальній поведінці або фантазуванні, з 
метою підкорення собі інших, або 
домінування над ними. Найбільш звичними 
її формами вважаються конфліктність, 
злослів’я, погрози, образи та використання 
фізичної сили [8, с. 113]. 

Іншим видом девіантної поведінки є 
аутодеструктивна поведінка [10]. Вона 
характеризується відхиленням від 
психологічної норми, становить загрозу 
цілісності і розвитку особистості. Це може 
бути суїцидальна поведінка з вираженою 
небезпекою для життя, коли особистість 
віддає перевагу екстремальним видам 
діяльності та певним чином сприяє скоєнню 
злочину проти себе, свідомо нехтуючи 
запобіжними заходами. Другим її різновидом 
є адитивна поведінка, обтяжена хімічною 
залежністю через вживання певних речовин, 
які спрямовані на розвиток і підтримку в 
особистості інтенсивних позитивних емоцій. 
Виникненню такої поведінки передує 
відмова від активності, недостатній 
самоконтроль і самодисципліна, низька 
стійкість до негативних впливів, схильність 
неадекватно реагувати на непередбачувану 
ситуацію, невміння знаходити ефективний 
вихід із конфліктної ситуації тощо. 

Психологи відмічають важливу роль 
чинників, що зумовлюють девіантну 
поведінку особистості [10]. Зокрема значний 
вплив мають соціальні чинники, які 
зумовлені несприятливими соціальними, 
економічними та політичними умовами, що 
властиві кризовому суспільству. Вони 
погіршують фізичне і психічне здоров’я 
індивіда, збільшують кількість схильних до 
депресії, нав’язливих страхів, переживань чи 
сильних негативних емоцій. На формування 
девіантної поведінки також впливають 
соціально-психологічні чинники, що 
базуються на несприятливій взаємодії 
особистості з найближчим оточенням. 
Педагогічні ж чинники виявляються в 
недоліках сімейного та шкільного виховання, 
у його ворожому та авторитарному ставленні 
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батьків та педагогів до дитини. 
Індивідуально-психологічні − пов’язані з 
наявністю в індивіда таких характеристик, 
що ускладнюють процес його соціалізації та 
спричинюють неконструктивну позицію в 
найближчому соціальному довкіллі. 

Для передбачення у підлітків поведінки, 
що відхиляється, важливо окреслити 
індивідуально-психологічні та ґендерні 
особливості пубертатного віку. Підлітковий 
вік − найбільш вразливий і тривожний серед 
інших вікових категорій. Його називають 
перехідним, критичним, періодом статевого 
дозрівання. Підвищена емоційність 
проявляється в легкій збудливості, дивацтві, 
інтенсивності та гостроті реакцій. У цьому 
віці школярі не хочуть, щоб їх вважали 
дітьми, але й бояться відповідальності 
дорослих. Хоча діти відштовхують ідеї своїх 
батьків, але вони їх поважають, незважаючи 
на те, що більшість дорослих не ставляться 
до них як до рівноправних.  

Девіантна поведінка у підлітковому віці 
характеризується наростанням емоційної 
напруженості, що веде до втрати почуття 
реальності, зниження самоконтролю, 
нездатності правильно себе оцінювати. Під 
впливом негативних емоцій школяр перестає 
відстежувати свої вчинки, здатний на 
нерозсудливі дії. Найчастіше це зумовлено 
ситуацією із підлітковою готовністю 
неправильно вчиняти, а не внутрішніми 
причинами чи психічними розладами. 
Підґрунтям девіації також можуть бути 
несприятливі умови попереднього етапу 
розвитку учня [2; 13, с. 104–105]. 

І.С. Кон вважає, що підлітковий вік 
входить у групу ризику щодо девіантної 
поведінки через [9]: 

− труднощі перехідного періоду, які 
починаються із психогормональних змін і 
завершуються перебудовою Я-концепції; це 
зумовлює нестійкість, неврівноваженість та 
переживання підлітком стану тривоги; 

− невизначеність соціального становища 
підлітка, прагнення вважати себе дорослим 
та самостійним, а відтак з’являється 
розбіжність між об’єктивним становищем і 
тим, яке школяр займає насправді.  

− суперечності, зумовлені перебудовою 
соціального контролю; дитячий контроль, 
що базується на дотриманні зовнішніх норм і 
слухняності, вже не діє, а дорослий, що 
передбачає свідому дисципліну і 
самоконтроль, ще не склався. 

Для підлітка особливо значущими 
стають взаємини з однолітками, поміж яких 
він прагне себе самоствердити. Зростає 
залежність його поведінки від групових 
норм. Якщо це учневі не вдається, то він 
шукає інше коло спілкування, часто з 
асоціальною спрямованістю. Специфічною 
особливістю підліткової девіації є агресивна 
поведінка. В цьому періоді бути агресивним 
часто означає „бути сильним”. Насильство 
дає увагу, владу, визнання тощо. Бажання 
підлітка „бути як усі”, „стати дорослим” 
спонукають його до алкоголізації та паління, 
що є причиною розвитку нервових розладів. 
Вони стають дратівливими, запальними, 
неуважними, погано сплять, відчувають 
послаблення уваги, пам’яті, розумової 
діяльності [9].  

Іншим проявом девіантної поведінки у 
підлітковому віці є харчова залежність і такі 
її прояви як анорексія, де внаслідок 
голодування не проявляються фізичні ознаки 
статевого дозрівання, що дозволяє дівчині-
підлітку „залишатися дитиною” і ухилятися 
від властивих віку правил [5]. З іншою 
небезпекою, з якою підлітки можуть 
зустрітися, безпосередньо перебуваючи в 
інтернеті – це спокуси здійснення 
непристойних дій чи перегляду сайтів з 
деструктивним змістом.  

Особливістю цього віку є також те, що 
для більшості підлітків притаманна 
імпульсивність у випадках непорозуміння з 
оточенням. Вони ще не можуть до кінця 
самостійно розв’язувати важливі проблеми 
та довільно моделювати свою поведінку. 
Ущемлені самолюбство й особисті інтереси 
ведуть до втрати сенсу існування, інколи до 
суїциду [5]. Ще одним із проявів девіації є 
протиправна і злочинна поведінка підлітків, 
котра часто пов’язана з недостатньо 
розвинутою правовою свідомістю, 
відсутністю власної позиції, покорою 
визнаному авторитету [8].  

Гіпер- та гіпоопіка у сім’ї є однією з 
форм поведінкових розладів, що 
формовиявляється у двох основних стилях 
виховання: теплична опіка та холодне 
знехтування. За науковим твердженням Н.В. 
Квітковської при нормальному, зваженому 
статевому вихованні дітей з боку батьків, яке 
опирається на індивідуальність нащадка, 
жодних відхилень немає, а відтак 
формується нормальна особистість [5; 7, с. 
40]. В іншому випадку виникає аномальна 
поведінка як відповідь підлітка на ситуацію, 
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яка не відповідає його поглядам, оцінкам, 
поняттям. Так спочатку виникає ситуація, не 
прийнятна для підлітка, що створює для 
нього певні труднощі та приводить до 
хвилювання, образ, ущемлення самолюбства. 
Коли тривожність як стимул досягає 
критичного рівня, то виникає реакція, за 
допомогою якої підліток намагається зняти 
власні гнітючі переживання.  

Однак природна реакція на кожен 
стимул у кожного учня своя. Вона зумовлена 
минулим досвідом, складністю самої 
ситуації, особливостями характеру та 
темпераменту, наявністю знань про 
продуктивні шляхи виходу із ситуації, 
звичними формами реагування тощо. 
Виходячи з особливостей індивідуально-
психологічного розвитку, підліткам 
характерні різні поведінкові моделі та стилі 
міжособистісної взаємодії, котрі не завжди є 
конструктивними чи оптимальними, що й 
зумовлює певні суперечності, конфліктні 
ситуації і навіть приводять до поведінки, що 
відхиляється.  

Результатом педагогічної занедбаності і 
несприятливого шкільного оточення є 
відхилення у поведінці школяра. Не останню 
роль у формуванні девіантної поведінки 
відіграє відсутність індивідуального підходу 
до учня та повага до нього зі сторони 
учителів. Як результат – суспільство отримує 
важких підлітків з різними проявами 
девіацій [1; 7].  

Ц.П. Короленко і Т.Л. Донських 
поділяють всі поведінкові девіації 
особистості на дві групи − нестандартну та 
деструктивну [4]. Виходячи із цієї 
класифікації нами окреслено типологізацію 
девіантної поведінки підліткового віку. Для 
нестандартної поведінки підлітка 
характерними є нове мисленням, нові ідеї, 
створення чогось такого, що викликає певну 
негативну реакцію в однолітків. Такою може 
бути поведінка творчо обдарованого 
школяра. Вона виходить за межі прийнятих 
соціальних норм, є дивакуватою. З часом 
новаторська діяльність отримує в 
найближчому оточенні схвалення та може в 
подальшому відігравати позитивну роль у 
розвитку суспільства. Тоді девіація такого 
підлітка переростає у соціальну адаптацію, а 
відтак у його повне визнання. 

Деструктивна поведінка у пубертатному 
віці залежність від поставленої мети. У 
першому випадку вона спрямована назовні, а 
саме на порушення соціальних норм, в 

другому − на руйнування внутрішнього 
світу. Відповідно до ситуації зовнішньо-
деструктивна поведінка школярів може бути 
як адитивна так і антисоціальна. 
Використовуючи певні речовини та 
особливу, невідповідну нормам активність, 
прагнучи отримати бажані емоції та не 
відчувати реальність, підліток слідує 
вчинкам, що порушують існуючі закони і 
права інших. Вони проявляється у формі 
протиправної, асоціальної та аморальної 
поведінки. В результаті погіршується якість 
життя підлітка, знижується самооцінка та 
критичність до себе та до інших, 
відбуваються когнітивні викривлення, 
емоційні порушення. Це може привести до 
соціальної дезадаптації та повної ізоляції від 
соціуму. 

Підліткові роки − важливі періоди для 
ґендерної ідентифікації. У цьому віці 
інтенсивно розвивається сприйняття себе як 
людини певної статі, із специфічними 
потребами, мотивами, ціннісними 
орієнтаціями. Ґендерна ідентичність утворює 
одну з важливих частин Я-образу підлітка, 
проте вона не залишається сталою. На думку 
Т.В. Говорун та О.М. Кікінеджі [2, с. 19−21] 
ґендерна соціалізація хлопців сприяє 
розвитку агресивності, напористості, 
активності, змагальності. У дівчат 
спостерігається підлеглість, пасивність, 
слухняність. Найближче соціальне оточення 
менш поблажливо ставиться до асоціальної 
поведінки дівчат, ніж хлопців. Тому 
школярки частіше стають об’єктом 
посиленої педагогічної уваги, в результаті 
чого їх агресивність набуває вербального 
характеру та є більш прихованою.  

У повсякденні підлітка постійно 
виникають ситуації, які порушують 
нормальну життєдіяльність і є складними 
для самостійного вирішення. Успіх у їх 
розв’язанні передусім залежить від самого 
школяра, якому важливо чітко окреслити 
саму проблему та уміло віднайти способи її 
подолання. 

Роботи, присвячені вивченню способів 
такого подолання або копінгів, знаходимо у 
зарубіжній психології. Вперше поняття 
„копінг” використав у 1962 році Л. Мерфі 
при дослідженні способів подолання дітьми 
потреб, що висуваються до них у перехідні 
періоди розвитку. Автор зазначає, що до 
таких способів відносяться активні зусилля 
особистості, спрямовані на прагнення 
самостійно вирішувати важкі завдання. На 
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думку А. Маслоу, копінг − це готовність 
індивіда розв’язувати життєві проблеми 
шляхом пристосування до обставин, які 
передбачають вміння використовувати певні 
засоби для продуктивної адаптації [11, с. 22]. 
У розумінні Ф.Є. Василюка копінг 
складається з „деякої спроби створити нову 
ситуацію: чи загрозливу, чи небезпечну, чи 
радісну” [6].  

Основоположниками поняття „копінг-
стратегії” є психологи Р. Лазарус та С. 
Фолькман, які визначали їх „стратегіями 
оволодіння та врегулювання взаємин з 
навколишнім середовищем”. Науковці [6; 12; 
11] розглядають копінг як процес, що 
постійно змінюється відповідно до ситуації, 
яка переживається індивідом і вказують на 
те, що він залежить від стадії розвитку 
внутрішнього конфлікту після усвідомленого 
зіткнення індивіда із зовнішнім світом. 
Відтак психологічне подолання складної 
ситуації спричинює розумові та поведінкові 
зусилля особистості. Індивід оцінює для себе 
величину негативного впливу, співставляє 
вимоги середовища з власною оцінкою тих 
резервів, якими він володіє, а потім з 
оптимальною ефективністю справляється з 
цими домаганнями. 

А.А. Налчаджян поділяє копінг-стратегії 
на три види: перетворення або повне 
подолання проблемної ситуації; 
пристосування до існуючих обставин 
шляхом „вростання” в середовище; 
уникнення ситуацій, які є травмуючими. Дві 
перші форми поведінки є найбільш 
адаптивними, спрямовані на вирішення 
проблемної ситуації і характеризуються 
конструктивними стратегіями подолання, 
остання − менш конструктивна, але важлива 
для індивіда при певних складних 
обставинах [11]. У зарубіжних та 
вітчизняних авторів існують різні 
класифікації стратегій поведінки у складних 
ситуаціях (К.А. Абульханова-Славська, Л.А. 
Анциферова, Р. Лазарус, К. Муздибаєв, С. 
Фолькман тощо) [11].  

Найбільш поширеними типами прояву 
копінг-стратегій є [8]:  

1. Когнітивно-орієнтована: пов’язана із 
спробами індивіда покращити відносини 
„людина – довкілля” шляхом зміни 
пізнавальної оцінки складної ситуації. 

2. Поведінково-орієнтована: 
зорієнтована на поведінкові дії, які 
спрямовані на вирішення проблеми 
(конкретні дії). 

3. Емоційно-орієнтована: складається з 
думок та дій індивіда, які спрямовані на 
тимчасове врегулювання емоційного 
напруження, не вирішує проблемну 
ситуацію, але покращує його психологічний 
стан. 

Існує інша класифікація копінг-
стратегій]. До продуктивних активних 
копінг-стратегій відносять стратегію 
„вирішення проблем”. Вона містить усі 
варіанти поведінки людини, що спрямовані 
на вирішення проблемної ситуації, а також 
відносно-продуктивну стратегію − „пошук 
соціальної підтримки”, як одержання 
підтримки від найближчого оточення. 
Пасивна копінг-поведінка, тобто 
непродуктивна, забезпечує використання 
таких варіантів, що містить копінг-стратегію 
„уникання”, однак певні форми уникання 
можуть мати й активний характер. 

На нашу думку, найбільш ефективними 
у підлітковому віці є використання всіх 
трьох поведінкових стратегій відповідно до 
одержаної ситуації. У деяких випадках 
підліток може самостійно подолати 
труднощі, що виникли, в інших – йому 
потрібна підтримка оточуючих, у третіх – він 
може просто уникнути зіткнення із складною 
ситуацією, наперед оцінивши негативні 
наслідки такого зіткнення. 

Отже, під копінг-стратегіями ми будемо 
розуміти засоби управління тривожним 
фактором, які використовує індивід для 
відповіді на сприйняту ним небезпеку. 
Поняття об’єднує емоційні, когнітивні та 
поведінкові копінг-стратегії, вони бувають 
продуктивними, відносно-продуктивними та 
непродуктивними. Для успішного вирішення 
складних життєвих проблем та подолання 
тривожного стану підлітки повинні вміло 
використовувати власні ефективні копінг-
стратегії. Кожна дитина пубертатного віку, 
виходячи з особистісного ставлення до 
життєвих труднощів, обирає ту копінг-
стратегію, яка найбільше прийнятна їй у 
даній ситуації. 

За результатами проведених 
пошукувань, відповідно до поставлених 
завдань, можна зробити наступні висновки: 

1. Девіантна поведінка тісно пов’язана з 
соціальними нормами як об’єктивно 
необхідними правилами спільного 
людського буття. На появу і поширення 
девіації впливає неузгодженість 
мотиваційної сфери індивіда та системи 
ціннісних орієнтацій та протиріччя 
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соціального розвитку. Для поведінки, що 
відхиляється від загальноприйнятої у даному 
суспільстві, властиві специфічні ознаки: 
загальна спрямованість особистості, 
негативна оцінка інших людей, не 
ототожнення її із психічними 
захворюваннями. Також вона 
диференціюється на наступні види: 
антисоціальна, асоціальна та 
аутодеструктивна. Значний вплив на 
девіантну поведінку мають соціальні, 
соціально-психологічні, педагогічні та 
індивідуально-психологічні чинники. 

2. Визначено, що підлітковий вік 
входить у групу ризику щодо проявів 
девіантної поведінки, що цілком природно, 
зважаючи на змінні умови соціального 
середовища, гіпер- та гіпоопіку в сім’ї та 

педагогічну занедбаність. Запропонована 
причинно-наслідкова схема соціально-
психологічної зумовленості девіантної 
поведінки підлітка та здійснена 
типологізація різновидів девіації у 
підлітковому віці.  

3. Причиною виникнення девіантної 
поведінки є невміле використання 
школярами індивідуальних продуктивних 
копінг-стратегій, а ті що ними обираються не 
завжди сприяють позитивному вирішенню 
проблеми. Щоб навчити учня здатності 
мобілізувати власні ресурси та протистояти 
життєвим небезпекам і труднощам нами 
розроблена пам’ятка для підлітка, яка 
слугуватиме дієвим інструментарієм для 
профілактики девіацій засобами ефективних 
копінг-стратегій.  
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PARTY 
The idea about the level of exposure to deviant behavior in teenagers are substantiated. It is lease in those 

cases when the pupil has productive coping strategies dominated. In this regard, it is proved that prevention of 
deviations can be performed by effective coping strategies. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ РЕСУРСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД 

 
Стаття присвячена дослідженню ресурсного компоненту професійного здоров’я працівників 

локомотивних бригад, яке здійснювали за допомогою «Методики визначення індекса ресурсності 
професійного здоров’я» та багаторівневого особистісного опитувальника «Адаптивність». З’ясовано, 
що у 83 % обстежуваних на високому і середньому рівнях виявлено інтегральну оцінку особистісного 
адаптаційного потенціалу і у 17 % - низький рівень адаптаційного потенціалу, що зумовило відповідні 
рівні соціалізації, адаптації і, у цілому, професійного здоров’я. 

Ключові слова: професійне здоров’я, працівники локомотивних бригад, індекс ресурсності, 
адаптаційний потенціал. 

Статья посвящена исследованию ресурсного компонента профессионального здоровья работников 
локомотивных бригад. которое осуществляли с помощью «Методики определения индекса ресурсности 
профессионального здоровья» и многоуровневого личностного опрісника «Адаптивность». Выяснено, 
что у 83% обследуемых високий и средний уровень интегральной оценки личностного адаптационного 
потенциала и у 17% - низкий уровень адаптационного потенциала, что обусловило соответствующие 
уровни социализации, адаптации и, в целом, профессионального здоровья. 

Ключевые слова: профессиональное здоровье, работники локомотивных бригад, индекс 
ресурсности, адаптационный потенциал. 

Проблема професійного здоровʼя 
завжди була в центрі уваги фахівців, а нині є 
особливо актуальною. Адже, професійна 
діяльність може справляти на людину як 
позитивний, так і негативний вплив. Нині 
знижується функція контролю держави за 
умовами праці і станом екології. Новим 
соціально-психологічним явищем стала 
ситуація, коли в умовах виникнення і 
поширення реального безробіття стан 
здоров'я і вік фахівця є чи не основним 
чинником профвідбору і профпридатності. 
Це призводить до того, що економічно 
активне населення в цілях підтримки перед 
працедавцем визначеного професійного 
іміджу різко обмежило звернення за 
медичною і психологічною допомогою до 
фахівців. Науково-технічний прогрес та 
зростаючі вимоги до професійно-важливих 
якостей фахівця привнесли у всі сфери 
професійної діяльності нові, раніше не 
властиві виробничому процесу, професійно 
шкідливі впливи такі як інформаційні стреси, 
перенапруженість в інтелектуальній 
діяльності, гіпокінезія, сенсорна ізоляція, 
монотонія на фоні емоційної напруженості, 
алергізуюче середовище проживання і низка 
інших чинників. «На стан здоров’я 
впливають фактори соціального середовища, 
демографічна ситуація, культурний рівень 
суспільства». Все це загострює актуальність 
проблеми підвищення ефективності, 
цілеспрямованості і наукової 
обгрунтованості заходів із підтримки і 
забезпечення професійного здоров'я 
фахівців. 

Мета статті: охарактеризувати 
показники ресурсних можливостей 

професійного здоров’я працівників 
локомотивних бригад. 

Завдання: представити результати 
дослідження ресурсного компоненту 
професійного здоров’я працівників 
локомотивних бригад за методиками 
«Визначення індекса ресурсності 
професійного здоров’я» та багаторівневим 
особистісним опитувальником 
«Адаптивність»  

Проблему професійного здоровя 
досліджували В.А. Ананьєв, Н.Б. 
Водопьянова, І.Н. Гурвіч, А.Г. Маклаков, 
Г.С. Никіфоров, В.А. Пономаренко, В.А. 
Пискунів, А.Н. Разумов, Н.В. Ходирева та 
ін.. [4, 5, 8, 10, 11] 

Ми розглядаємо професійне здоров’я як 
системно функціонально-динамічну 
характеристику особистості, в основі якої 
лежать зовнішні та внутрішні чинники, які 
зумовлюють особливості його проявів на 
психологічному, соціальному, фізичному і 
ресурсному рівнях і у динамічній рівновазі і 
взаємодії зумовлюють надійність діяльності, 
оптимальну працездатність та 
продуктивність, стійкість до умов та 
особливостей професійної діяльності. 

Дослідження ресурсного компоненту 
професійного здоровʼя 170 працівників 
локомотивних бригад (ПЛБ) ми здійснювали 
за допомогою «Методики визначення 
індекса ресурсності професійного здоров’я» 
(Н. Б Водоп’янова, М. В. Штайн, 2005); 
багаторівневого особистісного 
опитувальника «Адаптивність» (А. Г. 
Маклаков, 1996) [ 8]. 

 За підсумковим аналізом отриманих 
результатів за методикою визначення 
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«Індекса ресурсності» з`ясовано, що низький 
рівень ресурсності виявлено у 18% ПЛБ; 
середній – у 62% і високий - у 20% 
обстежуваних  

За результатами отриманих даних 
стосовно втрачених ресурсів з`ясовано, що із 
30 позицій – 11 стосуються: матеріальної 
сфери; зовнішньо – соціальних; внутрішніх 
інтраперсональних, психічного і фізичного 
стану; мотиваційно та емоційно – вольової 
сфери, що безумовно впливає на рівень 
суб`єктивного благополуччя, негативно 
позначається на рівні індекса ресурсності і 
зниженні потенціалу професійного здоров`я 
обстежуваних. 

Психологічний комфорт є ключовим 
поняттям у визначенні категорії здоров`я. 
Переживання особистістю рівня 
психологічного комфорту (благополуччя) 
виявився одним з найважливіших показників 
динаміки здоров‘я, оскільки воно виявилось 
інформативним, тонким індикатором 
межових станів від здоров`я до хвороби. 
Воно співвідноситься із задоволеністю 
самореалізацією особистості з її 
психологічним здоров`ям [8, 10, 11]. 

На підставі аналізу даних наукової 
літератури, результатів експертного 
опитування фахівців, які спеціалізуються в 
галузі психодіагностики, а також результатів 
експериментальних досліджень А.Г. 
Маклаков визначає особистісний 
адаптаційний потенціал (ОАП) як одну з 
найважливіших інтегративних 
характеристик психічного і соціального 
розвитку. Саме ОАП зумовлює, на наш 
погляд, професійне здоров`я особистості. 
Автор пропонує досліджувати рівень 
особистісного адаптаційного потенціалу 
через визначення рівнів його компонентів – 
поведінкової регуляції, комунікативних 
здібностей і рівня моральної нормативності 
(А.Г. Маклаков) [8]. 

Методика «Адаптивність» широко 
використовується для розв`язання 
конкретних завдань практичної психології – 
в галузі професійного психологічного 
відбору, психологічного забезпечення і 
супроводу, професійної діяльності, прогнозу 
наслідків негативного впливу стрес-
факторів, особливостей впливу діяльності на 
психічне, фізичне і, в цілому, професійне 
здоров`я. 

Інтерпретацію показників методики ми 
пропонуємо доповнити і розширити, так як 
особистісний адаптивний потенціал включає 
такі компоненти як поведінкову регуляцію, 
комунікативні здібності і моральну 
нормативність які корелюють з показниками 

професійного здоров`я на високому рівні 
(r=0,74±0,71). 

За результатами, які отримано за 
методикою «Адаптивність» ми з`ясували, що 
рівень поведінкової регуляції у ПЛБ 
становить у середньому 5,4±0,4 ст. За 
інтерпретаційною таблицею автора 
методики – це середній діапазон групи 
психічного здоров`я. 

Водночас, нами встановлено, що у 17% 
ПЛБ спостерігається високий рівень 
поведінкової регуляції – 8,2±1,9 ст (за 
інтерприційними показниками цей інтервал в 
межах 7-10 ст); середній рівень поведінкової 
регуляції – 5,1±0,3 б спостерігається у 66% 
обстежуваних і низький рівень (1,8±0,9 ст) 
визначено у 7% досліджуваних.  

Низький рівень поведінкової регуляції у 
ПЛБ характеризується неадекватністю 
самооцінки і сприйняття дійсності, дуже 
низьким рівнем або відсутністю соціальної 
підтримки, низьким рівнем стресостійкості, 
зниженим рівнем мотиваційного 
компоненту, астенічними реакціями на 
труднощі. Для ПЛБ, у яких визначено 
високий рівень поведінкової реакції, 
притаманні такі властивості як високий 
рівень стресостійкості, поведінкової 
самооцінки (регуляції); адекватна 
самооцінка; адекватне сприйняття дійсності; 
наявність високих рівнів внутрішньої і 
зовнішньої складових соціальної поведінки; 
високий рівень потребнісно-мотиваційної 
сфери, самоактуалізації, самосвідомості, 
виражені позитивні домінуючі стани. 

Отже, високий і середній рівень 
поведінкової регуляції у ПЛБ виявляється у 
позитивних проявах індивідуальних 
психологічних характеристик: соціальної 
підтримки, потребнісно-мотиваційної та 
емоційно-вольової сфер, самоактуалізації, 
самосвідомості, що оптимізує і позитивно 
впливає на рівень професійного здоров'я. 
Водночас, низький рівень поведінкової 
регуляції знижує усі прояви параметрів 
професійного здоров'я. 

Аналіз результатів, які ми отримали за 
методикою «Адаптивність» стосовно 
комунікативного потенціалу у ПЛБ, показує 
наступне. Так, середній рівень 
комунікативного потенціалу у обстежуваних, 
у цілому, виявися на рівні 5,22±0,5 б. 
Водночас, при розподілі за рівнем 
вираженості комунікативний потенціал у 
20% обстежуваних спостерігається на 
високому рівні 8,7±0,7 ст (за інтерпретацією 
автора, високий діапазон визначено з 7 до 10 
ст) на низькому рівні – 1,9±0,1 ст. (за 
авторською інтерпретацією цей діапазон 
знаходиться в межах 1-2,0 ст) і середньому 
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рівні – 5,7±0,6 ст (за авторською 
інтерпретацією цей діапазон 3-6 ст). 

Прояви низького рівня комунікативних 
здібностей у ПЛБ виявились у труднощах 
взаємодії з іншими, невмінні налагоджувати 
взаєрозуміння, контакт з оточуючими, що 
зумовлює труднощі з передачею і набуттям 
досвіду, супроводжується конфліктною 
взаємодією, ізоляцією особистості і 
негативно позначається на рівні 
професійного здоров`я. 

Високий рівень комунікативних 
здібностей у ПЛБ характеризується легкістю 
встановлення компромісу і взаєморозуміння 
в організаціях по вертикалі і по горизонталі 
(з керівником, помічниками та 
обслуговуючим персоналом), умілим 
швидким і конструктивним розв`язанням 
конфліктів, що, у цілому, сприяє професійній 
адаптації і задоволенню однієї з основних 
потреб – у спілкуванні, яка є складовою 
професійного здоров`я. 

Отже, високий і середній рівень 
комунікативних здібностей у ПЛБ 
виявляється у професійно значимих якостях 
особистості, які сприяють професійному 
ставленню, виконанню провідних соціальних 
ролей в організації, адекватній адаптації до 
соціального середовища, що є суттєвим у 
формуванні професійного здоров`я 
особистості. 

Аналіз третьої складової 
особистостісного адаптаційного потенціалу у 
ПЛБ – моральної нормативності показує, що 
середній показник знаходиться на рівні 
5,16±0,5 б, що відповідає середнім 
авторським інтерпретаційним показникам. 

У дослідженні з`ясовано, що у 14% ПЛБ 
моральна нормативність (МН) знаходиться 
на високому рівні 8,4±0,7 ст (за 
інтерпретацією авторської методики цей 
показник визначено в межах – 7-10ст); на 
середньому рівні - у 76%, що складає 5,5±0,5 
ст (за авторською інтерпретацією результатів 
методики середній рівень цього показника 
дорівнює від 3 до 6 ст) і на низькому рівні 
МН – у 10% ПЛБ з абсолютним показником 
1,9±0,2 ст (за інтерпретацією автора 
методики низький рівень цього показника 
знаходиться в межах від 1 до 2 стенів 
включно). 

Особам з низьким рівнем моральної 
нормативності важко адекватно оцінити, 
своє місце і роль в організації, вони не 
прагнуть виконувати загально прийняті 
норми і правила поведінки. Низький рівень 
моральної нормативності особистості 
зумовлює низький рівень одного з основних 
компонентів процесу соціалізації особистості 
– сприйняття морально-етичних норм 

поведінки. Такі особи суб’єктивно важко 
сприймають і переживають вимоги 
безпосереднього соціального оточення в 
організації, вимоги інструкцій, настанов, 
загальних правил і вимоги корпоративної 
культури. 

Отже, низький рівень моральної 
нормальності негативно впливає, в цілому, 
на рівень соціалізації, що зумовлює різке 
зниження рівня професійного здоров`я 
особистості. 

Високий рівень МН у ПЛБ зумовлює 
адекватну оцінку своєї ролі в організації, 
орієнтацію на дотримання 
загальноприйнятих норм і правил поведінки, 
адекватне суб`єктивне сприйняття морально-
етичних норм поведінки в організації та 
усвідомлене адекватне ставлення до вимог 
безпосереднього оточення в організації як 
керівного складу так і помічників, 
обслуговуючого персоналу. 

Високий і середній рівень моральної 
нормативності зумовлюють адекватний 
рівень соціалізації ПЛБ, сприяють 
адекватному ставленню до вимог 
соціального оточення, вимог настанов, 
інструкцій і правил поведінки та інших 
керівних документів, які затверджено в 
системі «Укрзалізниці». 

Для визначення особистісного 
адаптаційного потенціалу (ОАП) фахівця 
його складові - показники шкал 
«поведінкової регуляції», «комунікативного 
потенціалу» і «моральної нормативності» 
додаються і за значенням таблиці 4-го рівня 
переводяться в стени та визначаються групи 
психічного здоров’я [ 8].  

За нашими даними до 1 групи 
професійного здоров’я, яку ми назвали 
«Здорові» віднесли 17% обстежуваних, у 
яких показник ОАП спостерігається на рівні 
8,4±0,8 ст.  

Високий рівень особистісного 
адаптаційного потенціалу зумовлює у певної 
категорії ПЛБ (17%) першу групу психічного 
здоров’я – групу «здорових». Для групи 
«здорових» притаманні високий рівень 
поведінкової регуляції, комунікативних 
здібностей, моральної нормативності, що 
супроводжується високим рівнем 
соціалізації, стресостійкості, соціальних та 
індивідуальних складових адаптації, що 
зумовлює у сукупності і взаємодії високий 
рівень професійного здоров’я. 

З аналізу отриманих результатів 
визначено, що за інтегральним показником 
ОАП до другої групи професійного здоров’я, 
яку ми назвали «Практично здорові» 
відносяться 71% обстежуваних. 
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У «Практично здорових» ПЛБ показник 
ОАП визначено на рівні 5,4±0,4 ст. (є 
діапазон середніх значень від 3 до 6 стенів). 
Для них характерні середньо виражені 
показники поведінкової регуляції, що 
проявляється у середніх параметрах 
стресостійкості, зовнішніх і інтегральних 
показниках соціальної підтримки, середніх 
або вище середніх показниках мотиваційної 
сфери, з переважно позитивними 
домінуючими психічними станами, 
адекватною самоцінкою, що у сукупності 
забезпечує стійкий процес регуляції 
поведінки. 

Наступний компонент, за яким 
визначаємо і характеризуємо «Практично 
здорових» осіб, пов`язаний з 
комунікативним потенціалом ПЛБ, який 
зумовлює ефективність взаємодії, 
взаєморозуміння, уміння налагоджувати 
контакти з працівниками організації, 
керівним складом, помічниками та 
допоміжним персоналом, умінням долати 
конфлікти і не зациклюватись на них, 
контролювати і регулювати конфліктні 
ситуації, що зумовлює позитивний вплив на 
домінуючі психічні стани та, в цілому, на 
професійне здоров’я обстежуваних. 

Не менш важливою складовою сфери 
адаптації, яка зумовлює професійне здоров’я, 
виявилось дотримання моральних норм 
поведінки. Для «Практично здорових» осіб 
ця складова забезпечує здатність працівника 
адекватно сприймати запропоновану йому 
професійно-соціальну роль і зумовлює 
сприйняття перебігу основних компонентів 
процесу соціалізації – сприйняття ПЛБ 
морально-етичних норм поведінки і 
адекватного суб’єктивного ставлення до 
вимог безпосереднього соціального оточення 
та моральних вимог, інструкцій, наказів, 
настанов, правил поведінки, які затверджено 
в установах «Укрзалізниці». 

Низький рівень інтегрального показника 
особистісного адаптаційного потенціалу 
зумовлено його низькими результатами 
основних компонентів, а саме: поведінкової 
регуляції, комунікативних здібностей, 
моральної нормативності, що виявляється 
схильністю до нервово – психічних зривів, 
неадекватного сприйняття оточуючої 
дійсності, конфліктності, агресивності, 
недотримання загальноприйнятих морально 
– етичних норм поведінки та порушення 
наказів, норм, інструкцій, настанов 
адміністрації «Укрзалізниці», що різко 
знижує соціальний та інтроперсональний 
рівень професійного здоров’я ПЛБ 

Таким чином, підводячи загальний 
підсумок за методикою оцінки рівня 

розвитку адаптивних можливостей 
особистості нами встановлено: 

1. За окремими компонентами 
особистісного адаптаційного потенціалу 
з`ясовано, що поведінкова регуляція, 
комунікативний потенціал і моральна 
нормативність у 88% обстежуваних 
виявилась на високому і середньому рівнях, 
що забезпечує, відповідно, високий рівень 
ефективності діяльності, соціалізації, 
адаптації і, в цілому, професійного здоров`я. 

2. З`ясовано, що біля 12% ПЛБ мають 
низький рівень поведінкової регуляції, 
комунікативних здібностей, моральної 
нормативності, а тому вони схильні до 
агресивності, конфліктності, неадекватного 
сприйняття оточуючої дійсності, разом з 
вираженими проявами негативних 
домінуючих станів, нервово-психічних 
розладів, що являється показаннями для 
надання психологічної або медичної 
допомоги в амбулаторних або стаціонарних 
умовах. 

3. За результатами дослідження 
інтегральної оцінки особистісного 
адаптивного потенціалу та його компонентів 
нами запропоновано виокремити три групи 
здоров`я: 

 - «Здорові» - особи, у яких відсутні 
захворювання, а інтегральний показник 
особистісного адаптаційного потенціалу та 
його компоненти- поведінкова регуляція, 
комунікативні здібності і моральна 
нормальність знаходяться на високому рівні, 
що забезпечує відповідний високий рівень 
професійного здоров’я; 

 - «Практично здорові» - особи, у яких 
відмічено певні соматичні і межові 
захворювання, які суттєво не впливають на 
професійну діяльність і працездатність. Для 
цієї категорії притаманні – середні (або за 
окремими показниками) високі 
характеристики поведінкової регуляції, 
комунікативних здібностей, моральної 
нормативності, що виявляється у середньому 
рівні стресостійкості, адекватній самооцінці і 
сприйнятті оточуючих, або ж достатньо 
виражених комунікативних здібностях, 
адекватно вираженої моральної 
нормативності, що забезпечують ефективність 
і надійність професійної діяльності, та у цілому 
професійного здоров`я; 

 - «Група ризику» - для представників якої 
характерні психосоматичні і соматичні 
захворювання, які періодично негативно 
можуть впливати на ефективність професійної 
діяльності. За результатами обстеження у 
машиністів цієї групи відмічено низькі рівні 
індекса особистісного адаптаційного 
потенціалу, поведінкової регуляції, 



Питання психології 

Вісник Національного університету оборони України 3 (34) / 2013 300 

комунікативних здібностей, моральної 
нормативності. Низький рівень загального 
індексу та окремих складових адаптаційного 
потенціалу особистості виявляється у 
негативних проявах – неадекватній самооцінці 
та сприйнятті дійсності, утрудненні 
комунікацій, конфліктності, агресивності, 
схильності до нервово-психічних зривів, у 
низькому рівні соціалізації, що виявляється у 
недотриманні загальних морально-етичних 
норм поведінки та схильності до порушень 
суб`єктивного сприйняття корпоративних 
правил поведінки, а також наказів, інструкцій, 
настанов, які зазначено в керівних документах 
«Укрзалізниці». 

Висновок. Таким чином, встановлено, 
що ресурсний потенціал професійного 

здоров’я у працівників локомотивних бригад 
за індексом ресурсності визначено на 
низькому рівні у 18 % досліджуваних, 
середньому – у 62 % і високому – у 20 %. 
Найбільші цінності, які позитивно вплинули 
на ресурсний потенціал працівників 
локомотивних бригад: почуття власної 
затребованості, стабільність у сім’ї, хороші 
стосунки з дітьми, батьками, підтримка 
колег, причетність до впливової організації.  

З’ясовано, що у 83 % обстежуваних на 
високому і середньому рівнях виявлено 
інтегральну оцінку особистісного 
адаптаційного потенціалу і у 17 % - низький 
рівень адаптаційного потенціалу, що 
зумовило відповідні рівні соціалізації, 
адаптації і, у цілому, професійного здоров’я. 
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CHARACTERISTICS OF RESOURCE POSSIBILITIES INDICATORS OF PROFESSIONAL 
HEALTH OF LOCOMOTIVE CREWS’ WORKERS 

The article deals with the research of the resource component of professional health of locomotive crews’ 
workers. It was proved that resource potential of professional health of locomotive crews’ workers according to 
the resource index is determined on the low level in 18% of the studied, on average - in 62% and in high – 20%. 
Among the highest values there is a sense of being wanted (suitable), stability in the family, good relationships 
with children, parents, support of colleagues, and involvement in influential organization. It was found out that 
83% of the studied have high and average level of integral esteem of personality adaptation potential and 17% 
have low level of adaptation potential that stipulated the appropriate levels of socialization, adaptive and, in 
general of professional health. 

Key words: professional health, locomotive crews’ workers, resource index, adaptive potential. 
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ЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУ «ДОЛЯ» ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
 
Проблема долі завжди цікавила дослідників, так як вона означує складні зв’язки в життєвому 

ментальному просторі, є певним екзистинційним чинником, а саме вираженням сутності та 
загадковості буття. Історичне формування уявлень, етимології та розвитку цього міфологемного 
поняття ми вже прослідковували в попередніх дослідженнях, де було виявлено ґенезу формування 
міфологеми «доля» та її зміст в актуальній свідомості сучасної людини. Ця стаття присвячена 
дослідженню сучасних психологічних напрямів та концепцій, які базуються на конструкті «доля», або 
використовують його у практичній психологічній роботі. 

Ключові слова: міфологема, доля, несвідоме. 
Проблема судьбы всегда интересовала исследователей, так как она обозначает сложные связи в 

жизненном ментальном пространстве, является определенным экзистенциальным фактором, а 
именно выражением сущности и загадочности бытия. Историческое формирование представлений, 
этимологии и развития этого мифологемного понятия мы уже проследили в предыдущих 
исследованиях, где было установлено генезис формирования мифологемы "судьба" и его содержание в 
актуальном сознании современного человека. Данная статья посвящена исследованию современных 
психологических направлений и концепций, которые базируются на конструкте «судьба», или 
используют его в практической психологической работе. 

Ключевые слова: мифологема, судьба, безсознательное. 
Постановка проблеми. Сучасні 

тенденції в психологічній науці примушують 
практичних психологів все частіше звертати 
увагу на несвідомі компоненти психіки 
людини, що ґрунтуються на міфологічних 
підвалинах. Унікальність життєвого світу 
особистості з одного боку, та його проекції, 
що закріплені протягом віків у стійку 
структуру колективного несвідомого, з 
іншого, не дозволяють ігнорувати той факт, 
що її свідомість глибоко міфічна за своїм 
змістом незалежно від того, чи визнає вона 
цей феномен, чи впевнено ігнорує 
інтелектуалізуючи своє існування. Одним з 
ключових складників міфологічних підвалин 
свідомості сучасної людини є конструкт 
«доля», що визначає умовний зв'язок подій 
життя «від минулого до майбутнього». 
Існування конструкту «долі» в свідомості, в 
свою чергу, вимагає від практикуючих 
психологів уважного ставлення та дає 
широкий простір для практичної 
терапевтичної роботи. 

Метою даної публікації є 
проаналізувати контекст та способи 
використання міфологеми «доля» в різних 
психотерапевтичних напрямках, течіях та 
підходах, що сформувались протягом 
минулого століття. 

Проблема долі, як вже наголошувалось, 
ніколи не втрачала своєї актуальності, тому в 
різних формах вона постає у значній 
кількості психологічних та філософських 
праць. Систематизація та узагальнення цих 
здобутків частково була здійснена нами у 
статті присвяченому міфологемній складовій 
свідомості сучасної людини. Виконуючи 

задачу дослідження практичного 
терапевтичного значення міфологеми 
«доля», нами було видано статтю 
присвячену безпосередньо аналізу цієї ідеї в 
концепціях психоаналітичного напряму. 
Продовженням та вирішенням 
перспективного завдання поставленого в 
минулій публікації є дана стаття, що 
поширює дослідження на інші напрями та 
школи психології. 

Одним з перших, хто поклав поняття 
«доля» в основу свого вчення був угорський 
психіатр Л. Зонді. У 1937 році у своїй 
лабораторії ендокринології та 
конституційної патології в Будапешті він 
створив вчення, яке отримало назву «аналіз 
долі». Сформований підхід мав багато 
спільного з психоаналітичним напрямом. В 
його основу Л. Зонді поклав поняття 
«сімейного несвідомого», що за етимологією 
наближається до особистісного несвідомого 
З Фройда та колективного несвідомого К.Г. 
Юнга. Зонди намагався поєднати 
психоаналіз і психіатрію, зорієнтувавши 
глибинно-психологічну теорію на 
конституційні, спадково детерміновані 
аспекти інстинктивних спонукань. Основне 
завданням терапії, в цьому контексті, він 
вбачав у мобілізації ізольованих функцій 
особистості і корекції генетично 
преформованих негативних стереотипів 
соціальної поведінки. Л. Зонді вважав 
генетичну зумовленість одним з 
визначальних чинників долі людини. До 
цього висновку він дійшов шляхом 
генеалогічних досліджень, які показали, що у 
виборі партнерів люди тяжіють до тих, хто є 
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носієм ідентичних спадкових захворювань в 
латентній формі. Цей феномен отримав 
назву геотропізму. Л. Зонді не вважав, що 
генетична зумовленість є прямолінійною, але 
зазначав, що вибір життєвого шляху 
спричиняється багатьма факторами 
несвідомої природи [1]. 

Для виявлення інстинктивних потреб, 
що творять долю людини Л. Зонді розробив 
клінічний метод, що виявляє вісім тенденцій, 
які визначають поведінку і зумовлюють 
вибори людини. В процедурі проведення 
методу він дотримувався класичної 
психоаналітичної процедури з застосуванням 
активного підходу. Л. Зонді виділив два типи 
долі: нав’язану та вільну. До чинників, що 
нав’язують долю він відніс, перш за все, 
спадковість та афективну природу людини, 
оточення (соціальне мікро- та макро- 
середовище), професійний та матеріальний 
статус, що визначає оточення, ментальне 
середовище (політичний та релігійний 
світогляд, виховання, можливості здобути 
освіту). Поняття «нав’язана доля» означає, 
що людина не вільна в своєму виборі, 
здійснює його під впливом цих факторів. 
Таку зумовленість Л. Зонді пояснював тим, 
що рецесивні гени, пригнічені сильнішими 
домінантними, також намагаються виявити 
себе. Якщо домінантні гени виявляються як 
фенотип, слабші, рецесивні гени заявляють 
про себе геотропічно та генотипово. 
Визначені Л. Зонді фактори важко 
піддаються змінам, але дослідник припускав, 
що доля частково може бути вільною, він 
протиставив долі, що нав’язується, свободу 
вибору та особистісну відповідальність [2]. 

Доля в концепції Л. Зонді зумовлюється 
спадковістю, що не усвідомлюється та 
впливає на неї, поряд з іншими чинниками, 
такими як соціальне середовище, 
професійний статус та інше. Тобто в системі 
роботи розробленій Л. Зонді доля виступає 
як поєднання закономірностей життя 
людини: подій, виборів, вчинків та може 
змінюватись шляхом аналізу, усвідомлення 
та вольових дій. 

Ідеї Л. Зонді мають своїх послідовників 
за кількома напрямами: перший напрям - 
практичний (Л. Собчик, Л. Бурлачук, С. 
Морозов, А. Добрович, В. Лабунская, С. 
Петров), в якому застосовуються 
методологічні розробки Л. Зонді; другий 
напрям - теоретичне поглиблення ідеї методу 
Л. Зонді (В. Тютюник, А. Волкова, В. Джос). 
У 2001 році в Єкатеринбурзі було засновано 
товариство «Аналізу долі» та започатковано 
журнал «Психологія долі». Набули 

поширення семінари, що ґрунтуючись на 
методології вивчення долі. Вони 
розширюються та поглиблюються за 
рахунок сучасних психотерапевтичних 
методик: метод ведучих тенденцій, метод 
«мовних шаблонів», клієнт-центрироване 
консультування з аналізу долі тощо. 

В середині двадцятого століття ідея долі 
захопила видатного американського 
психотерапевта Е. Берна. Його блискуча 
остання праця: «Люди які грають в ігри. 
Психологія людської долі» не втратила 
популярності і сьогодні. Як зазначив його 
учень та послідовник  

К. Штайнер: «Ерику належить ідея, що 
життя людей заздалегідь розплановане і 
записане в "сценарії", за яким вони діють не 
відхиляючись» [3]. Саме сценарій в 
концепції Берна виступає визначальним 
чинником поведінки і розгортання життя 
людини в цілому. Людина підлаштовує 
сценарій під життєву позицію - сукупність 
основних переконань про себе й інших 
людей, які вона використає для виправдання 
своїх рішень і поведінки. Берн вважав, що 
життєва позиція є нав’язаною батьками 
(особливо матір’ю, яка перебуває з дитиною 
від народження) в ранньому віці: від трьох 
до семи років [4]. К. Штайнер, розширивши і 
адаптувавши теорію ігор, прийшов до 
висновку, що життєві позиції формуються 
значно раніше – в перші місяці життя. Цей 
період викликає довіру, або недовіру між 
матір’ю та дитиною. Свій висновок К. 
Штайнер прирівнює до позиції 
«фундаментальної довіри», описаної в 
працях Е. Еріксона. На її основі дитина 
починає писати сценарій свого життя. 
К. Стайнер погоджується з Берном, що 
життєва позиція виправдовує сценарій, але за 
К. Штайнером – спочатку приймається 
життєва позиція, а вже потім на її основі 
будується сценарій [5]. 

Сценарій в трансактному аналізі – це 
певний життєвий план, який створюється в 
дитинстві і розгортається протягом життя. 
Цей план складається несвідомо під впливом 
батьків і багаторазово опробовується та 
вдосконалюється. На думку Берна, всі 
сценарії є не новими. Вони повторюються з 
покоління в покоління і відтворюють міфи та 
чарівні казки [4]. Узагальнимо, що в 
концепції трансактного аналізу (що 
перегукується з ідеями З. Фройда та К.Г. 
Юнга) сюжети життя не змінюються, вони 
лишаються такими ж як були і кожна 
людина «обирає», або скоріше «отримує» 
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свою долю, як сюжет, що багаторазово 
повторюється з покоління в покоління. 

Поряд з поняттям «сценарій», Е. Берн 
вживає поняття «життєвий шлях». Якщо 
сценарій є закладеним в дитинстві планом 
дій на майбутнє, то життєвий шлях є його 
розгортанням. Е. Берн допускав відхилення 
на шляху реалізації сценарію, що 
спричиняються генетикою, батьками, 
різними зовнішніми обставинами, 
хворобами, власною волею людини або 
сценаріями інших людей. Результат 
взаємодії сценарію та всіх цих обставин на 
життєвому шляху людини є її долею [4]. Е. 
Берн не вважав долю незмінною та 
фатальною. Він писав: «доля кожної людини 
визначається в першу чергу нею самою, її 
вмінням мислити й розумно ставитися до 
всього, що відбувається в навколишньому 
світі. Людина сама планує власне життя. 
Тільки воля дає їй силу реалізовувати свої 
плани, а сила дає їй волю осмислювати… або 
боротися із планами інших [4]». 

Концепція трансактного аналізу широко 
використовує ідею долі як кінцевого 
результату реалізації життєвого шляху 
людини. Е. Берн не відкидаючи сукупності 
всіх факторів біологічного та соціального 
порядку, провідним все ж вважає сценарій, 
що формується батьками на ранніх етапах 
життя і є виразником міфів та чарівних 
казок. 

Б. Грос - системний сімейний терапевт, 
дотримуючись логіки Е. Берна пише, що 
казки можуть вказати на сценарій життя, 
програму ідучи за якою людина реалізовує 
свою долю, робить певні життєві вибори. Ці 
вибори відбуваються у віці до семи років. З 
того, яка казка викликала в переживання в 
дитини, можливо визначити яку сім’ю, 
роботу та старість вона обере. Так само за 
історією, яку обирали пращури, можливо 
встановити трагедію їхніх доль. Проводити 
психологічну роботу з долею автор пропонує 
з допомогою методів психодрами, сімейної 
системної, чи структурної розстановки [6]. 

В статті М. Розіна «Психологія долі: 
програмування, чи творчість», автор 
посилаючись на концепцію сценарію Е. Берна 
виводить свою теорію згідно якої людина 
ставиться до своєї долі як творчого процесу. 
Вона прагне логіки розгортання подій та 
драматичних ефектів. Тобто своє життя вона 
завжди оцінює та реалізовує як деяку драму. 
Часто відсутність реальних подій штовхає її 
на їхнє створення, що може проявлятись як в 
«пошуку пригод», так і у вживанні 
наркотичних речовин, що дають ілюзію 

переживання сюжету. Свою думку автор 
підтверджує спостереженням, що часом, 
навіть безпосередньо перебуваючи «в події», 
людина вже продумує як вона це розкаже, 
передасть, тобто оформлює своє життя в 
сюжет. Сценарії життя можуть змінюватись з 
часом. Людина може приміряти інші амплуа, 
шукати ролі, які їй більше підходять. В цьому 
проявляється особиста творчість. Людина 
переживає, найчастіше несвідомо, певну 
естетичну потребу в тому, що б її життя було 
представлено як гармонійний сюжетний твір. 
Для Берна – життя є одвічно заданою 
художньою структурою, М. Розін, зазначає, 
що протягом існування людина ніби «вигадує 
своє життя», асимілює те, що відбувається та 
переходить від одного сюжету до іншого. 
Особливе щастя для людини, як реалізація її 
творчого початку до кінця життя створити 
цілісний його сценарій [7]. 

Р. Мей, аналізуючи проблему вольової 
поведінки людини, лише мимохідь 
торкається «долі». В його роботах 
простежується ставлення до долі, як до такої, 
що підвладна розбудовчий силі людини. Для 
нього людина – творець власної долі [9]. 
Тобто доля в його баченні виступає 
синонімом до життєвого шляху людини, 
позначає її вибори та вчинки, що приводять 
до певних результатів. Він не погоджується з 
психоаналітичною концепцією, в тому, що 
основу творення долі вона вбачає у 
несвідомому. 

Д. Бюдженталь замислився над 
проблемою вибору життєвого шляху 
людиною під тиском інших людей, настанов, 
суспільних ілюзій і прийшов до висновку, 
що: «Так багато людей роблять те ж, що 
робив я, - намагаються диктувати, що 
повинне відбуватися, замість того, щоб 
відкривати справжній потік своїх 
переживань. Диктувати в такий спосіб - це 
шлях до смерті, що вбиває спонтанність 
нашого існування. Тільки внутрішнє 
усвідомлення уможливлює щире буття, і 
тільки воно з єдиним керівником на моєму 
шляху до справжнього життя». Суть ідеї в 
тому, що з дитинства людина виробляє свій 
компромісний спосіб стосунків зі світом, що 
б реалізовувати свої потреби й лишатись в 
безпеці. Але такий спосіб буття обмежує 
можливості людини. Тобто набуті в 
дитинстві навички існування людиною 
переглядаються дуже рідко. Вона живе з 
«дитячим світоглядом», який звужує і 
обмежує її життя. Інтенсивна терапія, в 
розумінні Дж. Бюдженталя, це освітній 
процес, що змінює «дитяче ставлення» до 
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життя [9]. Дж. Бюдженталь не говорить про 
долю, але його розуміння зумовленості 
життя людини її «дитячим світоглядом» 
можливо вважати суміжним з долею 
поняттям. Практичний вихід з проблеми 
автор вбачає в найбільш повному розкритті 
свідомості людини перед фактом її існування 
«тут, в певному місці, в певний час». 
Основна мета полягає в тому, що б 
повноцінно жити будучи собою і широко 
усвідомлювати власне буття [9]. 

У книзі Дж. Джампольскі «Любов долає 
страх» також немає прямого посилання на 
конструкт долі, як першопричини 
психологічних проблем, але авторські 
пояснення окреслюють поле дії саме цього 
міфологемного утворення: «Ми думаємо, що 
минуле буде неминуче повторюватися в 
сьогоденні й майбутньому» - саме глибинне 
переконання в циклічності подій і 
інтерпретується найчастіше буденною 
свідомістю як доля. Далі автор пояснює, що 
ці повторення минулого неминуче 
стверджують ідею, що людина існує в світі, 
що переповнений страхами, стражданням, 
конфліктами, депресією. І в результаті: 
«…культивуючи взяте з минулого почуття 
провини й образи, ми пророкуємо собі 
відповідне майбутнє» - цей механізм 
об’єднує минуле з майбутнім. Дж. 
Джампольські, закликає жити «в 
теперішньому» (ця ідея не нова і 
зустрічається вона в віршах Омар Хайяма та 
інших мислителів минулого) і основним 
способом реалізації цього підходу вважає 
«любов», розглядаючи ситуації зі своєї 
терапевтичної роботи в цьому контексті [10]. 

Враховуючи мету нашого дослідження, 
неможливо оминути теоретичні роздуми над 
проблемами часу та життя М. Мамардашвілі. 
В них концепт «доля» займає особливе місце і 
має вихід в практичну площину. Він 
наголошував, що в житті людини є щось таке, 
«чого вона не може не бачити». Це є її долею. 
Тобто тим, що Мераб Костянтинович називав 
«класичною душею». Навкруги неї будуються 
події, притягуються люди і випадки. Доля є 
«запакованою в тілі людини». Він доходить 
висновку про взаємозв’язок життя людей: 
«…тяжіння пропорційні долям… те, що 
відбувається в глобальному просторі, має якісь 
закони». Важливою для практики думкою є: 
щоб не бути пасивною жертвою, стати врівень 
зі своєю долею, а краще піднятися над нею, 
людина має провести роботу по її 
усвідомленню, витягуванню з неї її змісту. 
Весь цей процес можливий лише в 
усвідомленні «реальності самого себе в світі». 

Мамарадашвілі помічає, що доля є ширшою за 
одне людське життя, бо воно з’єднане з 
іншими життями. Доля окремої людини має 
значення лише в контексті інших доль [11].  

Т. Цивян формує хоч і теоретичну, але 
досить цікаву концепцію, відносно якої доля 
людини призначена їй, як здійснення деякого 
плану закарбованого «Моделлю Світу»: 
«народження - "саме життя" (проживання, в 
якому передбачається шлюб і потомство, 
тобто закладається можливість продовження 
існування за межами строку, відпущеного 
даній людині) – смерть» [12]. Кожна людина 
здійснює цей загальний план, але робить 
вона це індивідуально. Тобто кожен реалізує 
загальну людську долю і свою особисту. У 
«Моделі Світу» закарбовано дві протилежні 
настанови – бажання боротися з долею і 
розуміння її неминучості [12]. 

Відмітимо, що в Західній та Східній 
парадигмах відмічаються полярні настанови 
щодо життя: активна – західна та пасивна, 
споглядальна східна, що призводить до 
біполярного ставлення до долі. Як що в 
Західній традиції трагічним є розуміння 
неможливості уникнути долі та постійна 
боротьба з нею, то в Східній така проблема 
не постає апріорі. Світ первинно уявляється 
як єдине ціле, а не складається з 
діалектичних протиріч, відповідно доля 
людини залежить від неї самої. Як що вона 
порушує передвизначення, іде проти свого 
природного дару, вона грішить вбиваючи в 
собі своє справжнє Я. [13]. Буддизм великого 
значення надає Кармі, яку іноді 
прирівнюють до долі, але принципова 
відмінність в тому, що в Кармі немає нічого 
випадкового. Вона наслідок попереднього 
життя, всього, що здійснила людина. Вона 
формує її теперішнє [13].  

У сучасній практичній психології було 
здійснено ряд наукових розробок проблеми 
долі, зокрема О. Варламовою, яка розглядає 
долю передусім як терапевтичний момент у 
психологічному консультуванні. Свій підхід 
вона називає «рефлексивним 
долевивченням». Сутність його полягає у 
«включенні рефлексивних зусиль клієнта, 
спрямованих на усвідомлення своєї 
чуттєвості і призначення [14]». Автор методу 
не пояснює феномену «доля», а визнає його 
як факт, означення процесу розгортання 
життєвих подій, і будує свої концепти на 
основі цього факту. У цьому підході доля 
розуміється як даність майбутнього, а не як 
міфологемне утворення. Авторська модель 
творчої унікальності передбачає вирішення 
наступних психологічних задач: 
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переживання сильних емоцій, коли все життя 
уявляється стресом, поверхневе життя, 
пасивне самокопання, непотрібна активність, 
що немає сенсу, невіра у власні сили. [14]. 

Проаналізувавши контекст та способи 
використання міфологеми «доля» в різних 
психотерапевтичних напрямках, течіях та 
підходах, що сформувались протягом 
минулого століття, ми прийшли до висновку, 
що більшість авторів наголошують на 
необхідності усвідомлення долі. Наведені 
праці демонструють, що дослідники 
цілеспрямовано, або інтуїтивно, торкаються 
концепту долі, як такого, без якого 
неможливим є пояснення екзистенційних 
засад життя особистості. У своїх наукових 
розвідках вони сходяться на думці про 
зумовленість долі попереднім, найчастіше 
дитячим, досвідом людини. Спільною також 
є ідея про те, що можливо здійснювати 

певний терапевтичний вплив на долю 
людини. 

Зауважимо, що об’єктивно конструкт 
«доля» є штучним. Це ускладнює її вивчення 
та дає широкий спектр для трактувань і 
приписування різноманітних значень. Вона 
існує в свідомості кожної людини 
опредметнюючись в її діях, вчинках та 
переживаннях. Саме тому неможна не 
зважати на існування цього конструкту, що 
має суттєве значення для практичної роботи 
психологів та психотерапевтів, які працюють 
з екзистенціними проблемами людини.  

Перспектива подальших досліджень 
полягає у розробці психотерапевтичної 
методики допомоги особистості в 
переживанні екзестенційних проблем, що 
базується на використанні психологічного 
конструкту «доля». 
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Skulovatova O.V., Ph.D 
VALUE CONCEPT "SHARE" FOR PRACTICAL PSYCHOLOGY 

Problem fate was always interested in psychology, as it means the complex relationships in life and mental space 
is a certain ekzestyntsiynym factor, namely the expression of the essence and mystery of life. The historical formation of 
ideas, etymology and development of this concept mifolohemnoho we proslidkovuvaly in previous studies, where it was 
revealed the formation genesis myths "fate" and its meaning in the actual consciousness of modern man. The purpose 
of this publication is to analyze the context and uses myths "fate" in various psychotherapeutic directions, trends and 
approaches that were formed during the last century.This paper is devoted to the study of modern psychological trends 
and concepts based on the construct "fate" or use it in a practical psychological work. 

Key words: mythology, fate, unconsciously. 
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МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ ТА ВПЛИВУ 
СТРЕС-ФАКТОРІВ НА ОСОБИСТІСТЬ 

 
У статті представлено методичний апарат оцінки професійного стресу. Зважаючи на 

комплексний підхід психологічної діагностики професійного стресу його рівень визначають за прямими і 
побічними показниками. Існує незначна кількість прямих методик на визначення його рівня. Як побічні 
показники професійного стресу використовують блок інформативних методик, які спрямовано на його 
прояви через вираженість чотирьох факторів стресостійкості - особистісних, соціальних, 
типологічних, поведінкових.  

Ключові слова: методичний апарат, оцінка, професійний стрес, особистісні, соціальні, 
типологічні, поведінкові. 

В статье представлен методический аппарат оценки профессионального стресса. Учитывая 
комплексный подход психологической диагностики профессионального стресса его уровень определяют 
по прямым и побочным показателям. Существует незначительное количество прямых методик на 
определение его уровня. Как побочные показатели профессионального стресса используют блок 
информативных методик, которые направлены на его проявления через выраженность четырех 
факторов стрессоустойчивости - личностных, социальных, типологических, поведенческих.  

Ключевые слова: методический аппарат, оценка, профессиональный стресс, личностные, 
социальные, типологические поведенческие. 

При організації наукового дослідження 
використовується поєднання 
строгоформалізованих і малоформалізованих 
засобів діагностики. Строгоформалізовані 
(об’єктивні) засоби діагностики дозволяють 
отримувати інформацію, за допомогою якої 
можна кількісно і якісно порівняти 
досліджуваних один з одним. Для них 
характерні регламентація, об’єктивізація і 
стандартизація процедури. 
Малоформалізовані (діалогічні) засоби 
діагностики дозволяють досліджувати 
психічні процеси і явища, що слабко 
піддаються об’єктивізації або є мінливими за 
змістом . [5, 7, 8]. 

Вибір і обґрунтування дослідницьких 
методів, а особливо їх адекватність завжди 
актуальна в експериментальній роботі [1, 2, 
11]. 

До загальних принципів наукового 
вивчення психічних явищ Б.Г. Ананьєв 
відносить відображення об’єктивної істини, 
перевірку закономірностей, що вивчаються 
на практиці, сувору об’єктивність при 
вивченні психіки, дослідження психічних 
явищ у процесі діяльності людини, вивчення 
всіх психологічних феноменів у розвитку [2, 
с 194]. Головним принципом психологічного 
дослідження вважається його об’єктивність. 

Як правило, методи психологічного 
дослідження поділяють на декілька основних 
груп – теоретичні, емпіричні, інтерпретаційні 
та ін. [2, 9]. 

Зважаючи на загальновизнаний підхід 
необхідності комплексного, всебічного 
вивчення людини [2, 9], а також складність, 

багатогранність проблем 
психофізіологічного забезпечення діяльності 
та адаптаційних можливостей людини як 
найбільш придатна для репрезентації 
системи дослідницьких методів, що 
використовувалися для вирішення 
поставлених нами завдань, була обрана 
класифікаційна схема, запропонована 
Б.Г.Ананьєвим [2, с 296-311]. 

Ця схема включає чотири великі групи 
методів: організаційні, емпіричні, методи 
обробки даних та інтерпретаційні. Кожну з 
цих груп можна розглядати як окремий етап 
цілісного психологічного дослідження. При 
вирішенні поставлених завдань нами 
використовувались: 

• із групи організаційних методів – 
порівняльний (зіставлення різних 
контингентів (вибірок) досліджуваних) та 
комплексний (міждисциплінарний характер 
дослідження). 

• із групи емпіричних – обсерваційні, 
експериментальні, психодіагностичні, 
біографічні методи. 

• із групи методів обробки даних – 
кількісний (математично-статистичний 
аналіз: метод середніх величин, 
процентильна статистика, порівняння 
середніх значень за t-критерієм Ст’юдента, 
кореляційний та факторний аналіз) та 
якісний (диференціація матеріалу за типами, 
групами, варіантами і т.ін.) методи; 

• із групи інтерпретаційних – 
генетичний (інтерпретація матеріалу 
дослідження в характеристиках розвитку) і 
структурний (інтерпретація матеріалу 
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дослідження у характеристиках систем та 
типів зв’язків між ними). 

Методи емпіричного дослідження 
професійного стресу, безумовно, включають 
загальноприйняті і класичні, такі як: 
спостереження, анкетування, психологічне 
тестування, експертне оцінювання та 
експериментальний метод. 

Мета статті: здійснити аналіз 
методичного апарату оцінки професійного 
стресу та впливу стрес-факторів на 
особистість. 

Завдання статті: з’ясувати методичний 
апарат комплексного дослідження оцінки та 
прогнозу рівня професійного стресу; 
визначити особливості підходів оцінки 
впливу стресорів на особистість. 

Існують об’єктивні та суб’єктивні 
методи оцінки рівня стресу. До об’єктивних 
відносять оцінку стану серцево-судинної і 
дихальної систем організму, аналіз 
активності вегетативної нервової системи, 
оцінку психомоторних реакцій організму 
людини при стресі та інші методи оцінки 
психофізіологічного статусу при стресі. 

Оцінюючи стан серцево-судинної і 
дихальної систем організму найчастіше 
застосовують наступні фізіологічні методи: 
реєстрацію частоти серцевих скорочень 
(ЧСС); визначення показників артеріального 
тиску (АТ); електрокардіографія (ЕКГ); 
визначення параметрів функціонування 
дихальної системи (частота і глибина 
дихання, газовий склад видихуваного 
повітря і т.д.). 

Останнім часом усе більшу 
популярність завойовують комплексні 
методи дослідження стресу. Це пов’язано з 
тим, що відповідна реакція організму на 
вплив стресора сама по собі є комплексною і 
системною, охоплюючи всі ієрархічні рівні 
організму. Тому особливий інтерес проявляє 
до вивчення взаємодія різних систем: 
нервової, гуморальної, серцево-судинної, 
м’язової й ін. 

Найбільш простим і оперативним 
методом оцінки функціонального стану 
людини при стресі є вимір його частоти 
серцевих скорочень (пульсу). 

Для вивчення активності вегетативної 
нервової системи використовують 
визначення вегетативного індексу Кердо [8]. 

Нині особливий інтерес дослідників 
викликає метод вивчення варіабельності 
серцевого ритму як інструмент дослідження 
механізмів і шляхів реалізації емоційного 
стресу [8]. Привабливість даного методу 
обумовлена доступністю його застосування і 

великою інформаційністю, що дозволяє 
реєструвати не тільки показники роботи 
серця як окремого органа, але і стан систем 
регуляції вегетативного гомеостазу в цілому. 

Надзвичайно різнобічними виявились 
методи оцінки психомоторних реакцій, що 
застосовуються при вивченні психологічного 
стресу: визначення ступеня напруги окремих 
м’язових груп за допомогою міограми (запис 
електричних розрядів м’язових волокон); 
визначення ступеня надлишкової напруги 
м’язів і плавності рухів за показником 
тремору (мимовільного тремтіння); 
визначення швидкості простої або складної 
сенсомоторної реакції. 

З поведінкових порушень при 
професійному стресі досить точний 
кількісний вимір можливий у відношенні 
ступеня напруги м’язів, що визначають за 
вираженістю тремору. 

Інтенсивність надлишкової напруги і 
мимовільного тремтіння м’язів тремору 
визначають за допомогою приладу 
«тремометра», що представляє собою ряд 
отворів, у які досліджуваний вводить 
спеціальний щуп, з’єднаний з лічильником 
числа торкань. Чим вищий контроль над 
м’язами з боку рухової кори, тим менше 
число торкань, і навпаки – при підвищенні 
рівня стресу відзначається тремтіння рук і 
збільшення числа мимовільних торкань краю 
отвору. 

Іншим методом дослідження 
психомоторних реакцій людини є оцінка її 
сенсомоторних реакцій – часу від подачі 
стимулу (наприклад, загоряння сигнальної 
лампочки визначеного кольору) до реакції 
досліджуваного (натискання на кнопку 
відповідного кольору). 

При професійному стресі в людей з 
урівноваженим типом вищої нервової 
діяльності швидкість сенсомоторної реакції 
зростає, а в осіб з перевагою процесів 
збудження над гальмуванням в умовах 
стресу показники сенсомоторної реакції 
погіршуються. 

Дані дослідження мають важливе 
теоретичне значення, тому що показують, 
що перехід стресу в дистрес або еустрес 
залежить не тільки від характеристик самого 
стресора, але і від особливостей первинної 
стресостійкості типу ВНД людей, що 
переживають стрес. [4, 9, 10]. 

Крім стану серцево-судинної, дихальної 
і м’язової систем людини, рівень стресу 
можна оцінювати за функціонуванням її 
системи терморегуляції і за величиною 
шкірно-гальванічної реакції (або опору 
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шкіри). Відзначається, що в процесі 
актуалізації старого стресу (при спогаді про 
психотравмуючу ситуацію) відбувалося різке 
збільшення частоти й амплітуди шкірно-
гальванічної реакції. Варто звернути увагу 
також на те, що характеристики дихання 
людини і показники опору шкіри традиційно 
використовують у поліграфах («детекторах 
брехні») для виявлення емоційних 
переживань людей, підозрюваних у 
вчинених злочинах і які відповідно 
знаходяться в стані гострого або хронічного 
стресу [15]. 

Нині широко застосовуються 
суб’єктивні методи оцінки рівня стресу, що 
включають психологічне тестування та 
інтроспекцію. На даний час існує багато 
варіантів тестів, що виявляють тривожність, 
кожний з яких по-різному відбиває 
компоненти тривожного стану при стресі. В 
одних тестах враховуються тільки 
суб’єктивні компоненти тривоги, в інших – її 
вегетативні прояви. На жаль, у найбільш 
розповсюджених на сьогодні клінічних 
тестах, що визначають рівень тривожності, 
не розділяються феномени, властиві 
активації симпатичної або парасимпатичної 
нервової системи, що утруднює виявлення 
зв’язків між показниками тривожності, які 
визначаються за цими шкалами, і 
фізіологічними проявами страху і тривоги. 

Крім традиційних вимірів тривожності 
як особистісної риси останнім часом 
намітилася тенденція до виявлення 
прихованої або явної причини цієї 
тривожності, що реалізується у виді 
конкретних страхів (об’єктів тривоги). 

Як з’ясувалося, у кожної людини є 
індивідуальна ієрархічна структура страхів 
особистості, що визначає, на які впливи в 
першу чергу в людини розвивається 
психологічний стрес [15]. Для визначення 
цієї структури був створений опитувальник, 
що виявляє систему актуальних страхів 
особистості – ОАС. 

Найбільш розповсюдженими 
методиками вважаються такі як: вивчення 
тривожності Спілбергера–Ханіна, 
«Самооцінки тривоги Цунге», опитувальник 
на вивчення актуальних страхів особистості 
– ОАС, тест на дослідження емоційних 
станів (САН). У сучасній психодіагностиці 
існує небагато тестів, які спрямовані на 
безпосередній прямий вимір рівня 
професійного стресу, а саме: «Тест на 
дослідження стресостійкості», «Бостонський 
тест на стресостійкість», «Тест самооцінки 
стресостійкості С.Коухена і Г.Вілліансона», 

«Методика на вивчення вегетативних 
проявів стресу», «Дослідження комплексної 
оцінки стресу». Безпосередньо виміри рівня 
стресу здійснюють за тестом на 
«Професійний стрес», « Причини стресу на 
вашій роботі» Ю.В. Щербатих 

У деяких випадках застосування 
бланкових тестів утруднене або ж не 
дозволяє провести повний аналіз причин 
стресу. У таких ситуаціях більш 
інформативними виявляються методи 
інтроспекції, що дозволяють провести 
структурний самоаналіз причин стресу і ходу 
його плину [1, 10, 15]. 

Прогнозування стресостійкості 
особистості має велике наукове і прикладне, 
практичне значення в різних областях 
людської діяльності. Зокрема, воно дозволяє 
заздалегідь виявляти осіб, у яких можливе 
порушення функціонального стану під час 
екстремальних ситуацій, і проводити з ними 
відповідну роботу в плані 
психопрофілактики професійного стресу. 
Фахівці в області фізіології праці 
відзначають, що різні види несприятливих 
функціональних станів (втома, монотонія, 
неадекватні реакції при стресах і т.д.) не 
тільки істотно знижують успішність і якість 
праці, але і змушують людину платити 
«надвисоку психофізіологічну ціну» за 
виконану роботу [240, 105]. Тому своєчасний 
прогноз стресостійкості, виявлення 
можливих відхилень у нормальному 
функціональному стані в окремих осіб і 
своєчасна реалізація корекційних заходів не 
тільки допомогли б цим людям зберегти 
здоров’я, але і за рахунок оптимізації їхнього 
функціонального стану підвищити 
ефективність їхньої діяльності . [4, 7, 8]. 

На даний час існують різні методи 
прогнозування стресостійкості як реакцій 
людини на стрес. Їхнє основне завдання 
полягає у врахуванні індивідуальних 
психологічних і психофізіологічних 
особливостей досліджуваного й 
екстраполяції отриманих даних на аналогічні 
ситуації в майбутньому. До цих методів 
відносяться: 

1)  використання ідентичних стресорів 
(наприклад, вивчення психологічних і 
вегетативних реакцій студента на одному 
іспиті дає можливість прогнозувати характер 
і рівень пережитого ним стресу на іншому); 

2)  використання дозованих тестових 
стресів у лабораторних умовах (вплив 
сильних зорових, звукових і тактильних 
подразників); 

3)  уявне моделювання стресорних 
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ситуацій (зокрема, за допомогою методу 
нейролінгвістичного програмування); 

4)  прогнози на основі психологічних 
тестів і опитувальників; 

5)  математичні моделі (прості, 
множинної регресії й ін.); 

6)  створення за допомогою різних 
пристроїв або в центрах психологічної 
підготовки модельної стресорної ситуації, 
що за своїми параметрами була б досить 
близька до ситуації реальної. 

Іншим способом оцінки прогнозу 
стійкості до професійного стресу є уявне 
моделювання емоційно значимих ситуацій – 
актуалізація стресу шляхом простих спогадів 
або з використанням методик 
нейролінгвістичного програмування (НЛП). 
В останньому випадку досліджуваному 
пропонується згадати ситуацію, коли він 
відчував максимальне хвилювання. 
Застосування спеціальних методів НЛП – так 
званих «якорів», що за своєю суттю є 
кінестетичними умовними подразниками, а 
також залучення всіх основних сенсорних 
каналів дозволяють викликати в людини 
досить подібну з реальною картину 
вегетативних реакцій і по ній судити про 
характер реагування тієї або іншої людини 
на стрес. Недоліком такого методу 
прогнозування є необхідність тривалої 
індивідуальної роботи з досліджуваним і 
уміння використовувати дані способи 
експериментатором, що створює обмеження 
для масового використання даного методу. 

В. Л. Маріщук і В. І. Євдокимов [8] 
наводять у своїй книзі низку стресорів, що 
використовуються в спортивній і військовій 
психології для перевірки стресостійкості 
людини: 

♦ змагальна обстановка виконання 
завдань і створення підвищеної мотивації до 
перемоги; 

♦ несподівані сильні впливи (гучні 
звуки, світлові спалахи, холодні дотики, 
електрошкіряні подразники); 

♦ показ психотравмуючих картин або 
кадрів із фільмів; 

♦ виконання дій, що мають реальний 
стресогенний вплив (стрибки з парашутом, 
«обкатування танками», «обкурювання» 
газами в протигазах, обстріл із закріпленого 
на верстаті кулемета); 

♦ установка на невідворотність 
болючого впливу (покарання електричним 
струмом на випадок помилки при виконанні 
тесту) і т.д. [8]. 

Зрозуміло, що далеко не усі із 
запропонованих цими авторами методів 

можна застосовувати в повсякденній 
практиці психолога для оцінки 
стресостійкості. З прийнятних методів 
можна відзначити спеціальне створення 
труднощів у виконанні мотивованої 
діяльності під виглядом дефіциту часу або 
координаційної складності, а також 
емоціогенне інструктування при високій 
особистій значимості контрольних дій, які 
виконуються. 

Останнім часом появилися нові 
перспективи для прогнозування стресових 
реакцій з використанням методів 
математичного аналізу варіабельності 
серцевого ритму. Основоположник цього 
напрямку в нашій країні Р.М. Баєвський [8] 
відзначає, що, використовуючи спектральні 
характеристики серцевого ритму для 
індикації активності різних контурів 
керування, можна підійти до вирішення 
завдання оцінки і прогнозування 
функціонального стану організму при 
інформаційних навантаженнях. Отримані в 
результаті лабораторного моделювання дані 
надалі піддаються математичній обробці. 

На сьогодні усе більшу популярність 
здобуває метод множинної регресії, що 
дозволяє будувати досить точні математичні 
моделі на підставі зіставлення великого 
числа вихідних даних [15]. 

«З метою прогнозу нещасних випадків 
необхідно виявити психологічні причини їх 
виникнення. Нині Л.Ф. Кожанівські та Я.О. 
Сєріков пропонують два основних підходи 
для проведення психологічного аналізу - 
клінічний та статичний» [14, с. 158]. 

Загальні підходи оцінки впливу 
стресорів на особистість мають особливе 
психодіагностичне значення для зясування 
проявів професійного стресу. У середині 
1960-х років був розроблений перший 
нормативний метод – «Оцінна шкала 
повторного соціального пристосування» 
(Social Readjustment Rating Scale – SRRS), що 
охоплює 43 життєві події, до яких, як було 
встановлено при дослідженні, необхідно 
заново пристосовуватися (основна вага при 
нормуванні надається шлюбові; розкид 
значень від 0 до 100; Westhoff., 1993). 
Визначивши значення за шкалою, можна 
оцінити індивідуальний ризик занедужати 
яким-небудь психічним або соматичним 
розладом після нагромадження таких подій 
[1]. Після критики SRRS за багатьма 
пунктами (надання значення події 
теоретично не погоджено; події є частково 
наслідком якого-небудь розладу і т.д.) 
виникло безліч інших інструментів виміру. 
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Деякі з них засновані на шкалі SRRS. 
Методики розрізняються за аспектами: 

• методичні: опитувальник або інтерв’ю, 
число зареєстрованих подій, стандартизовані 
форми відповідей або вільне відтворення, 
часовий проміжок реєстрації (від декількох 
місяців до декількох років), критерії 
включення (часовий проміжок, тяжкість, вид 
і т.д.); 

• змістовні: тривалість, вид (утрата, 
придбання; погроза, виклик і т.д.), тяжкість 
стресової події, ступінь зміни, кумуляція 
подій, інтенсивність стресу, здивованість 
подією; події: індивідуальні або колективні, 
нормативні або випадкові, нові або повторні 
(досвідченість у даній події), бажані або 
небажані, залежні або незалежні, тимчасові 
або хронічні; контрольованість; зв’язок із 
психічним розладом; 

• оцінні: число стресових подій (сумарні 
величини), значення адаптації, значення 
стресу (у цілому, для окремих сфер); життєві 
сфери подій (робота, родина і т.д.), надання 
значення (тяжкість, тривалість, ступінь зміни 
і т.д.), значення інтенсивності (втрата, 
придбання, збиток і т. д.), позитивні або 
негативні значення змін і т.д. 

Основні методи психодіагностики 
стресу і стресостійкості, що 
використовуються в англо- і німецькомовних 
країнах, а також прізвища їхніх авторів 
подаються нижче [1]. 

1. Оцінна шкала повторного соціального 
пристосування – Social Readjustment Rating 
Scale (SRRS) і Т. Н. Holmes, R. H. Rahe 
(1967). Опитувальник самооцінки критичних 
життєвих подій, про що згадувалось на 
початку. 

2. Перелік життєвих подій і складностей 
– Life Events and Difficulties Schedule (LEDS) 
– G.W. Brown, T.O. Harris (Cohen S. et al., 
1995). Напівструктуроване інтерв’ю для 
ретроспективної реєстрації критичних 
життєвих подій і хронічних стресорів. 

3. Мюнхенський список подій – 
Munchner Ereignis Liste (MEL) – von Maier-
Diewald et al. (Westhoff G., 1993). 
Опитувальник самооцінки або стандарти-
зоване інтерв’ю для ретроспективної оцінки 
критичних життєвих подій. Методика має 49 
пунктів і шкали, що відбивають кількість, 
інтенсивність, контрольованість, ступінь 
бажаності подій. 

4. Шкала повсякденних складностей – 
Daily Hassels Scale – A.D. Kanner, J.С. Coyne, 
С. Schafer, R.S. Lazarus (Westhoff G., 1993). 
Опитувальник самооцінки або 
стандартизоване інтерв’ю з приводу 

повсякденних складностей, що дає їхню 
ретроспективну оцінку за 117 пунктами з 
урахуванням кількості та інтенсивності 
стресорів. 

5. Перелік повсякденних стресів – Daily 
Stress Inventory (DSI) – Brantley, Jones 
(Kosarz P., Hrabal V., Traue H.S., 1997). 
Опитувальник самооцінки з підведенням 
підсумків за день при вечірній реєстрації, що 
має 60 пунктів і дві шкали: кількість та 
інтенсивність стресів. 

6. COMES/COMRES (COMputer-assisted 
REcoding System – система запису за 
допомогою комп’ютера) – М. Perrez, M. 
Reicherts (1989). Метод полягає у веденні 
щоденника самореєстрації стресових подій 
за допомогою мініатюрного (кишенькового) 
комп’ютера, цей метод, на відміну від 
попередніх, дозволяє здійснювати 
комплексну оцінку впливу повсякденних 
стресорів за багатьма пунктами 
безпосередньо після стресових подій. 

Особливо часто використовуються 
«Перелік життєвих подій і складностей» 
(LEDS) і «Мюнхенський список подій» 
(MEL). Ці методи істотно відрізняються 
один від одного. LEDS створений як 
напівструктуроване інтерв’ю й орієнтується 
на пояснення умов, що супроводжують 
стресові життєві події, які відбулися за 
останній рік. Події не задані, а вказуються 
досліджуваними. MEL також проводиться як 
інтерв’ю, але може бути запропоноване 
досліджуваним і у формі опитувальника. 
MEL складається з переліку стресових подій, 
що переживаються через певний час 
(найчастіше за останні 12 місяців). Події 
оцінюються за фактом їхньої наявності, 
інтенсивності пережитого стресу, його 
контрольованості і бажаності. 

Висновок. Зважаючи на комплексний 
підхід психологічної діагностики 
професійного стресу його рівень визначають 
за прямими і побічними показниками. Існує 
незначна кількість прямих методик на 
визначення його рівня. Як побічні показники 
професійного стресу використовують блок 
інформативних методик, які спрямовано на 
його прояви через вираженість чотирьох 
факторів стресостійкості - особистісних, 
соціальних, типологічних, поведінкових. 
Останнім часом зявились перспективні 
методи аналізу причин і проявів 
професійного стресу (лабораторно-
математичне моделювання, клінічний і 
статистичний аналіз). Загальні підходи 
оцінки впливу стресу на особистість, що 
використовуються за кордоном, 
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розрізняються за змістовним, оціночним і 
методичним підходами, а схожі вони за тим, 
що критеріями рівня стресу є оцінки подій за 

їх наявністю, інтенсивністю, 
контрольованістю, бажаністю і суб’єктивним 
сприйняттям. 
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METHODOLOGICAL APPARATUS OF PROFESSIONAL HEALTH EVALUATION AND 

IMPACT OF STRESS-FACTORS ON PERSONALITY 
The article represents methodological apparatus of evaluation of professional stress. Taking into account 

the complex approach of psychological diagnostics of professional stress, its level is determined according to the 
direct and side indicators. There is an insignificant amount of direct methods for defining of its level. A block of 
informative methods are used as side indicators of professional stress which are aimed at its manifestations 
through the intensity of four factors of stress stability – personality, social, typological, behavioral. Perspective 
methods of the analysis of reasons and manifestations of professional stress have appeared recently (laboratory 
and mathematical modeling, clinical and statistical analysis). Common approaches of the evaluation of stress 
impact on a personality that are used abroad are different by the content, valuation and methodological 
approaches, and they are alike in that, the criteria of stress level are evaluation of the events, intensity, 
controllability, desirability and subjective perception. 

Key words: methodological apparatus, evaluation, professional stress, personality, social, typological, 
behavioral.  
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ПОНЯТТЯ СТРАХУ ТА ЙОГО ВИДИ: СПРОБА ДЕТЕРМІНАЦІЇ 
 

В статті здійснено спробу коротко проаналізувати основні сучасні наукові погляди щодо градації видів 
страху в житті людини, в залежності від царини та контексту розгляду досліджуваного психологічного 
феномену. Інформація призначена практичному психологу в якості базового наукового підґрунтя. 

Ключові слова: страх, емоція, почуття, відчуття, фобія. 
В статье осуществлена попытка кратко проанализировать основные современные научные 

взгляды на градацию видов страха в жизни человека, в зависимости от сферы и контекста 
рассмотрения исследуемого психологического феномена. Информация предназначена практическому 
психологу в качестве базовой научной почвы. 

Ключевые слова: страх, эмоция, чувства, ощущения, фобия. 
Постановка проблеми у загальному 

вигляді. У сучасній науці дослідження 
феномену страху загалом проходить у царині 
психології афективних процесів, або психології 
емоцій. Зазначена галузь і досі містить у собі 
багато “білих плям”, контекстуальних 
невизначеностей у поглядах, тому 
психоаналітичне осмислення цього феномену 
одразу ж наштовхується на ряд суттєвих 
теоретичних та методологічних розходжень. 

Труднощі у розгляді зазначеного питання 
починаються вже з дослідження понятійно-
категорійного апарату. Змістовна заплутаність і 
деяка термінологічна недбалість основних 
понять виявляється вже у трактуванні 
ключового психологічного терміну “емоція”, 
який, у його строгому науковому розумінні, до 
цього часу не отримав чіткої визначеності й має 
абстрактно-описовий характер. У науковій 
літературі немає чіткої думки, чи є емоція 
певною реакцією, чи суб’єктивним станом 
організму. Водночас, залишається мало 
з’ясованою, незважаючи на тривалу наукову 
дискусію, семантична та характерологічна 
різниця між поняттями “емоція”, “афект”, 
“почуття” і “відчуття”, а питання про 
неподільність емоцій і досі є відкритим. 

Проблема полягає у тому, що аргументація 
психологів не пояснює найсуттєвішу якісну 
властивість цих понять, що призводить до 
онтологічного розподілу їх на окремо 
усвідомлені поняття внутрішнього життя 
людини. Однак, емпірична психологія постійно 
доводить про існування тісних нерозривних 
зв’язків між цими феноменами, про їх взаємне 
співіснування у емоційно-вольовій сфері життя 
людини. З означеного також витікає проблема у 
розгляді поняття “страх” під час спроби 
надання йому певної категорійної 
характеристики. 

Зв’язок із важливими практичними 
завданнями. У сучасному суспільстві за умов 
його мирного існування переважне за питомою 
вагою місце посідають соціальні страхи 
людства, які часто-густо трансформуються у 
різноманітні фобії, неврози, тривожні розлади 
тощо. Так звані біологічні страхи, тобто ті, що 

первинно сформувалися як безумовно-
рефлекторна емоційна відповідь на усвідомлену 
людиною загрозу її життю та здоров’ю, нібито 
відійшли на другий план. Проте зазначений 
різновид страхів нікуди не подівся. Інколи 
навіть у повсякденному житті при настанні 
відповідної загрозливої ситуації ми відчуваємо 
біологічний страх. 

Таким чином, спільнота практичних 
психологів, яким доводиться проводити 
психологічну корекцію та профілактику 
розвитку психогенних анксіозних утворень, у 
спробах визначити раціональний курс 
втручання постійно стикається з труднощами 
первинної класифікації стану пацієнта. 
Особливу складність становлять випадки 
необхідності діагностування стану за його 
проявами або наслідками, коли немає змоги 
проводити цикл діагностичних бесід із 
пацієнтом. Відповідно, базові знання щодо 
відомих різновидів страху полегшують 
психологові класифікацію стану пацієнта та 
визначення психотерапевтичного підходу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В сучасних дослідженнях та публікаціях, 
присвячених розгляду проблеми страху в житті 
людини, міститься численна інформація щодо 
поглядів науковців на визначення поняття 
“страх”. Спираючись на основні дослідження 
вчених ХХ століття, вона разом з тим суттєво 
відрізняється за сутністю з огляду на царину 
розгляду, трактування генезису явища тощо. 

Відомі погляди Л.Ф. Бурлачука, засновані 
на поданнях Б.Д. Карвасарського щодо 
детермінації видів страху за джерелом їх 
походження [по 1], спроби Р.С. Немова, 
М.М. Решетнікова щодо розподілу страху на 
групи за етіологією А. Кемпінскі [по 5; 7]. 
Представники соціальної психології на чолі з 
Ю.В. Щербатих ґрунтують свої класифікаційні 
версії за сферою утворення [по 2; 10]. 
Прихильники клінічних підходів у психології 
М.Е. Литвак, Н.В. Тарабріна, Л.С. Чутко 
схиляються до запропонованого психіатрами 
Б. Седоком і Дж. Капланом загального 
розподілу страхів на конструктивні та 
патологічні з наступним виділенням з числа 
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останніх різноманітних тривожних розладів [по 
4; 8; 9]. Таким чином, починаючому 
досліднику-психологу нелегко зорієнтуватися у 
запропонованих численних підходах під час 
спроби попереднього діагностування 
досліджуваного стану пацієнта, що й визначає 
завдання даної статті – спроба узагальнення 
існуючих сучасних наукових поглядів щодо 
детермінації видів страху. 

Психіатри Седок і Каплан віддавали 
перевагу поділу страхів на конструктивні – такі, 
що являють природний захисний механізм, 
який допомагає краще пристосуватися до 
екстремальної ситуації, та патологічні – ті, що є 
неадекватною відповіддю на певний за 
інтенсивністю або тривалістю стимул, і часто 
призводять до ситуації психічної хвороби [9]. 
Підтримавши цю позицію, сучасні науковці 
М.Е. Литвак, Н.В. Тарабріна, Л.С. Чутко у цій 
градації біологічні страхи відносять до 
конструктивних [8]. Їх думка також спирається 
на погляди відомого психіатра Вольпе, який 
виділяв класично обумовлений страх і страх 
когнітивного походження (соціальний), 
додатково пропонуючи розрізняти біологічні й 
соціальні, монотипні й множинні, комплексні 
страхи. До біологічних страхів він відносив ті, 
які так чи інакше можуть бути пояснені з 
погляду небезпеки для існування живого 
організму – страх болю, самітності, страх, 
викликаний раптовою й непередбаченою 
зміною ситуації [4]. 

У процесі соціалізації головним чином – 
під впливом батьків, у дитини виникає ще одна 
група страхів, які відносяться до ситуацій або 
соціальних об’єктів, що не мають прямого 
біологічного значення. При сполученні 
стимулів, що викликають біологічний страх з 
деяким соціальним стимулом, у людини досить 
швидко формуються обумовлені страхи – і він 
починає боятися ситуацій і об’єктів, цілком 
безпечних з біологічної точки зору. Страхи 
соціальних об’єктів або ситуацій соціальної 
взаємодії Вольпе називав соціальними 
страхами, до яких відносив: 

- страх критики; 
- страх бути відкинутим; 
- страх виявитися в центрі уваги; 
- страх здатися неповноцінним; 
- страх начальства; 
- страх нових ситуацій; 
- страх висувати претензії; 
- страх не зуміти відмовити у вимозі; 
- страх сказати “ні” [4]. 
Іншим шляхом у класифікації страхів пішов 

Б.Д. Карвасарський. Він, зокрема, пропонував 
поділяти страхи за фабулою, тобто джерелом 
страху. У такому контексті градація страхів за 
Карвасарським має наступний вигляд: 

- страхи, пов’язані із простором; 
- соціофобії; 

- нозофобії – страхи за своє здоров’я; 
- танатофобія – страх смерті; 
- різноманітні сексуальні страхи; 
- страх нашкодити собі та близьким; 
- “контрастні” страхи; 
- страх перед страхом [2]. 
Характерним є те, що до даної 

класифікації Карвасарський включав й фобічні 
страхи, не виокремлюючи їх у оригінальний 
вид. Разом з тим, вченим запропоновані й 
окремі градації фобій, зокрема, за фабулою 
нав’язливого страху, за часом виникнення та 
ознакою генералізації (поліфобії), за ознакою 
спрямованості (фобії “зовнішнього стимулу” та 
“внутрішнього стимулу”). Водночас, сучасні 
бачення психіатрів виділяють фобії в окремий 
вид тривожних розладів, що потребують 
адекватного психологічного втручання [по 6]. 

Достатньо адаптованою до умов другої 
половини ХХ століття була думка видатного 
польського психіатра, професора А. Кемпінскі. 
Залежно від ситуації, що викликає почуття 
страху, А. Кемпінскі розділяв його на чотири 
групи:  

- біологічний;  
- суспільний; 
- моральний; 
- дезінтеграційний страх [5].  
Сам автор зазначав, що ця класифікація у 

конкретних випадках не може бути проведена 
виключно на підставі аналізу безпосереднього 
явища переживання страху, без урахування 
його умов його виникнення. “Це генетична, а не 
симптоматологічна класифікація. Симптоми 
можуть бути однаковими за різної генези”. 
Пізніше така його точка зору була підтримана і 
доповнена М.М. Решетніковим у його 
дослідженнях психології війни. 

Біологічний страх, за поданнями цих 
науковців, викликається якоюсь певною 
ситуацією й загрожує одному із двох 
біологічних законів: збереженню власного 
життя та/або збереженню життя виду. При 
загрозі ззовні для першого випадку типовою 
реакцією є бажання втечі або боротьби, для 
другого випадку характерною є альтруїстична 
або сексуальна поведінка (навіть якщо вона 
здається недоречною у даній 
психотравматичній ситуації) [7].  

Загроза зсередини організму (відчуття 
захворювання) викликає стан страху без 
усвідомлення сутності небезпеки. Іноді почуття 
страху супроводжується болісними відчуттями, 
які свідчать про характер загрози. Причини 
внутрішньої загрози можуть бути різними, 
проте, усі вони пов’язані з порушенням 
фізіологічного метаболізму. При наростанні 
загрози наростає страх. 

Соціальний страх є відбиттям порушень у 
енергетичному та інформаційному метаболізмі 
людини, які протікають завдяки його зв’язкам із 
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оточуючим середовищем, а 
переривання/пошкодження цього зв’язку 
загрожує перериванням/пошкодженням 
метаболічних процесів, що приводить до 
відчуття небезпеки. У цьому сенсі соціальний 
страх є тотожним біологічному страху [5].  

При цьому суспільне середовище виконує 
функцію віддзеркалення, реєструє та 
відображає нашу поведінку й завдяки цьому 
дозволяє вносити в неї корективи. Сигнали, що 
надходять із соціуму, виконують роль 
зворотного зв’язку, що послаблює, підкріплює 
або перетворює актуальну функціональну 
структуру.  

Моральний страх можна розглядати як 
наступний розвиток суспільного страху. 
Суспільне віддзеркалення у цьому випадку 
піддається інтернаціоналізації (прийняття в 
якості власних якихось певних форм поведінки 
й норм, пропонованих навколишнім соціумом, 
при цьому в першому періоді – з позитивним 
сприйняттям, але все-таки у якості нав’язаних 
реакцій).  

Дезінтеграційний страх з’являється при 
кожній зміні структури інформаційного 
метаболізму. Характерною рисою обміну 
сигналів із зовнішнім середовищем є постійна 
мінливість. У цій мінливості проявляється 
визначена структура інформаційного 
метаболізму, певною мірою аналогічна 
структурі енергетичного метаболізму. 
Структура носить динамічний характер: вона 
повинна бути постійно знищуваною й знову 
створюваною.  

До схожої думки щодо класифікації 
страхів схиляється Ю.В. Щербатих. Він 
пропонує поділяти усі страхи людини на 
біологічні (безпосередньо пов’язані із загрозою 
життю людини), соціальні (побоювання та 
острахи за зміну свого соціального статусу) та 
екзистенціальні (пов’язані із самою сутністю 
людини, характерні для усіх людей) [по 10]. 

Виходячи із цього принципу, страх пожежі 
відноситься автором до першої категорії, страх 
публічних виступів – до другої, а страх смерті – 
до третьої. Разом з тим, існують також проміжні 
форми страху, які розташовані на межі двох 
розділів. До них, наприклад, відноситься страх 
хвороб. З одного боку, хвороба має біологічний 
характер (біль, пошкодження, страждання), а з 
іншого боку – соціальну природу (вилучення 
особистості з нормальної діяльності, відрив від 
колективу, зниження доходів, звільнення з 
роботи, бідність і т.ін.). Тому даний страх 
перебуває на межі 1-ї і 2-ї групи страхів, страх 
глибини (при купанні) – на межі 1-ї і 3-ї групи, 
страх втрати близьких – на межі 2-ї і 3-ї групи 
тощо. Насправді, у кожному страху тією чи 
іншою мірою є присутніми усі три складові, але 
одна з них є домінуючою. 

Повертаючись до поділу страхів на 

біологічні і соціальні, слід зазначити, що 
специфіка останніх полягає, по-перше, у 
їхньому опосередкованому характері (коли 
об’єкти, які викликають страх, не можуть 
безпосередньо самі по собі завдати шкоди 
людині), а, по-друге, у їхній надзвичайній 
поширеності. Джерелом виникнення страху 
людини, тобто стимулом страху, у наш час 
може стати будь-який предмет, явище, процес, 
дія, середовище та ін. Серед безлічі соціальних 
страхів Ю.В. Щербатих виділяє вісім 
найголовніших різновидів, що утворюють 
чотири пари страхів за стимулами їх 
виникнення [по 10]: 

1. Страхи керівництва та 
підпорядкування.  

Страх перед начальником, босом, шефом, 
командиром, вчителем, тобто тим, хто 
ситуативно є вищим за ієрархічними сходами, є 
типовим різновидом соціальних страхів. У цю 
ж пару входить і страх керівництва, тобто 
постійні переживання за можливу 
неспроможність впоратися із підлеглими, чітко 
організувати їх діяльність, досягти порозуміння 
у ланці “начальник - підлеглий”. 

2. Страх відповідальності.  
Він може приймати форму страху 

відповідальності за доручену справу, виконання 
поставленого завдання, організацію (підрозділ, 
частину у Збройних Силах), спортивну 
команду, родину, своїх підлеглих. Медичні 
дослідження показують, що страх 
відповідальності, як один з видів соціального 
страху, впливає на розвиток серцево-судинних 
захворювань. За підрахунками фахівців, цей 
страх послужив причиною мільйонів випадків 
гіпертонії, атеросклерозу, виразки шлунка, 
інфарктів і інсультів. Принципова відмінність 
цього виду страху полягає у тому, що він, 
практично, не має під собою біологічних 
коренів, а обумовлюється майже винятково 
соціальними механізмами.  

3. Страхи успіхів і невдач.  
Страх невдачі пов’язаний з побоюванням 

перетерпіти невдачу у якійсь галузі 
життєдіяльності – кар’єра, бізнес, навчання або 
особисте життя. До цієї групи відноситься 
широко розповсюджений серед студентів страх 
перед іспитами. У групу соціальних страхів 
перед невдачами як окремий різновид входить 
страх починання. Різновидами соціального 
страху перед невдачами є: 

- страх одержати відмову, який зупиняє 
людину у спробі попрохати допомоги навіть 
того, від кого цілком можливо її одержати; 

- страх бідності, через який люди 
збирають гроші, відмовляючи собі у всьому, у 
той час як накопичені заощадження “з’їдає” 
інфляція, а коли наважуються витрачати, то час 
для оптимального їх використання вже 
упущений; 
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- страх не зуміти виплатити борги, через 
який люди не беруть кредиту, упускаючи 
вигідні можливості. 

Страх успіху (або, іншими словами, страх 
досягнень) властивий для не зовсім упевнених у 
собі людей, які примирилися зі своїм 
положенням і в глибині душі бояться, що у 
випадку успіху їм доведеться брати на себе 
нову відповідальність, докладати додаткових 
зусиль і втримувати завойовані позиції.  

4. Страхи близьких соціальних контактів 
(самітності та близькості).  

Страх самітності може бути викликаний 
двома загальними тенденціями. Перша тенденція 
до відчуття цього страху пов’язана з бажанням 
індивідуума відмежувати себе від іншої людської 
маси й реалізувати себе як окрему особистість, що 
у підсумку неминуче викликає зворотне 
побоювання – страх ізоляції й самотності. Друга 
тенденція ґрунтується на самозреченні й 
самовіддачі, злитті з оточуючими людьми. За 
поданням Ф. Рімана, із цими поняттями зв’язані 
всі страхи, що полягають в остраху втрати 
власного “Я”, які виникають при необхідності 
самовіддачі. Соціальний страх самітності 
особливо гостро відчувають люди, яким 
психологічно важко бути одним [11].  

Страх самітності, що розуміється в 
глобальному плані, може приймати різні 
форми: страх критикувати іншу людину, страх 
конфліктів, страх прояву своїх почуттів, страх 
перед розлученням і т.д. Деякі види страху, які 

носять комплексний характер, також містять у 
собі елементи цього переживання. 

Окремо слід виділити вид страхів, 
докладно описаних Д.О. Леонтьєвим, та 
підтриманих Ю.В. Щербатих в якості окремої 
групи – страхи екзистенційні. До цих страхів 
науковці відносять глибинний страх від 
усвідомлення своєї смертності, незворотності 
буття, страхи, пов’язані з процесом старіння 
тощо. Закладаючи у ці страхи певний 
філософський контекст, психологи свідчать про 
їх притаманність будь-якій людині без винятку 
[3; 10]. 

В якості висновку слід зазначити, що 
сучасне різноманіття наукових підходів до 
питання градації страху в житті людини не 
містить одностайності поглядів. Як вже 
зазначалося, спроби контекстуального розгляду 
породжують численність думок. Разом з тим, 
практичному психологу, який перед 
постановкою психологічного діагнозу воліє 
здійснити хоча б мінімальний попередній 
науковий аналіз даного конкретного випадку, 
корисною порадою буде врахування 
необхідності визначитись із загальним 
підходом до царини розгляду проблеми. Такий 
підхід допоможе класифікувати досліджуваний 
випадок більш предметно та з огляду на 
встановлений висновок, визначитись із 
адекватним видом психологічного втручання, 
будь це діагностування, консультування чи 
адекватний психотерапевтичний вплив. 
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АНАЛІЗ ВИКOРИСТAННЯ ПСИXOТEXНOЛOГIЙ НЕІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ 
ДЕТЕКЦІЇ НEДОСТОВІРНОЇ IНФOРМAЦIЇ OФIЦEРAМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ У 

СВOЇЙ ПРOФEСIЙНIЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті здійснено психологічний аналіз практики викoристaння псиxoтexнoлoгiй 

неінструментальної детекції нeдостовірної iнфoрмaцiї oфiцeрами відділів по роботі з іноземцями й 
адміністративного впровадження ДПСУ у своїй прoфeсiйнiй діяльності. Підкреслюється, що знання 
офіцерами можливостей психотехнологій неінструментальної детекції недостовірної інформації і 
нещирості у поведінці людини є важливою передумовою їхньої успішної діяльності з розслідування і 
розкриття правопорушень на державному кордоні України. 

Ключові слова: психотехнології, неінструментальна детекція, нeдостовірна інформація. 
В статье осуществлен психологический анализ практики использования психотехнологий 

неинструментальной детекции недостоверной информации офицерами отделов по работе с иностранцами 
и административного внедрения ГПСУ в своей профессиональной деятельности. Подчеркивается, что 
знания офицерами возможностей психотехнологий неинструментальної детекции недостоверной 
информации и неискренности в поведении человека является важной предпосылкой их успешной 
деятельности по расследованию и раскрытию правонарушений на государственной границе Украины. 

Ключевые слова: психотехнологии, неинструментальная детекция, недостоверная информация. 
Вступ. Боротьба зі злочинністю на 

державному кордоні - злободенна і складна 
проблема сучасної України. Мова йде головним 
чином про нелегальну міграцію, торгівлю 
людьми і контрабанду зброї, товарів, незаконне 
переміщення культурно-історичних і валютних 
цінностей, наркотрафік тощо. У практиці 
роботи oфiцeрам відділів по роботі з 
іноземцями й адміністративного впровадження 
ДПСУ доводиться зіштовхуватися з 
небажанням затриманих правопорушників 
давати у своїх показаннях достовірну 
інформацію. Таке небажання викликається 
усілякими причинами: страхом за свою долю 
або своїх близьких, загальною 
антигромадською установкою затриманого, 
неправильною оцінкою складної ситуації, 
невір'ям у торжество закону і справедливості 
тощо, страхом відповідальності перед 
кримінальним співтовариством. Ця особливість 
значущо збільшується негативними процесами, 
що відбуваються у нашому суспільстві і 
пов'язаними з низьким рівнем правосвідомості і 
правової культури громадян. 

Мета статті – психологічний аналіз 
практики викoристaння псиxoтexнoлoгiй 
неінструментальної детекції нeдостовірної 
iнфoрмaцiї oфiцeрами відділів по роботі з 
іноземцями й адміністративного впровадження 
ДПСУ у своїй прoфeсiйнiй діяльності. 

Результати дослідження. Професійне 
спілкування відіграє величезну роль у 
діяльності oфiцeрів відділів по роботі з 
іноземцями й адміністративного 
впровадження ДПСУ. У межах нашого 
дослідження були виявлені такі соціально-
психологічні особливості професійного 

спілкування: формалізація спілкування, 
конфліктний характер спілкування, наявність 
множинності цілей у кожному акті 
спілкування, специфіка психічних станів 
учасників спілкування, особливе значення 
психологічного контакту. 

Однією з найпоширеніших форм 
професійної діяльності oфiцeрів відділів по 
роботі з іноземцями й адміністративного 
впровадження ДПСУ є опитування. При цьому 
виділяють опитування у безконфліктній ситуації 
(необхідно виявити психологічні особливості 
опитування правопорушника, вплив психічного 
стану правопорушника на його показання, 
мотиви недостовірної інформації, що надається з 
його боку, психологічні чинники, що впливають 
на відтворення ним події; і у конфліктній 
ситуації (виділяють структуру помилкового 
висловлення і види брехні; психодіагностичні 
ознаки недостовірної інформації, що 
повідомляється; докази поведінки; мотиви і цілі 
обмови (самообмови); методи викриття 
лжесвідка; прийоми нейтралізації агресивної 
поведінки допитуваних осіб. 

Розглянемо лжесвідчення як форму 
брехні, що найбільш часто зустрічається у 
діяльності oфiцeрів відділів по роботі з 
іноземцями й адміністративного 
впровадження ДПСУ. Це складний і 
різноманітний за формою феномен, що 
одержав своє поширення в їхній професійній 
діяльності. Проведене нами дослідження 
проблеми повідомлення недостовірної 
інформації показало, що високий рівень 
брехливості є суспільно небезпечною 
тенденцією і має потребу у серйозних 
наукових дослідженнях (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Розподіл рівнів суспільної небезпеки повідомлення недостовірної інформації 

(у % від загального обсягу показань допитуваних) 
Рівні суспільної небезпеки повідомлення недостовірної інформації % 

Ненебезпечно 9,1% 
Середній рівень небезпеки 25,7% 
Високий рівень 40,3% 
Украй високий рівень 10,4% 
Не відповіли 14,5% 

Аналіз тестових відповідей показав 
високу готовність респондентів активно 
надавати недостовірну інформацію у різних 
ситуаціях, коли потрібно давати показання у 
відношенні найближчого соціального 
оточення респондентів. Як інші причини 
лжесвідчення найчастіше вказували 
«безвихідність» ситуації і сімейну близькість 

до людини. Ця обставина доводить високу 
актуальність наукового дослідження 
феномену надання недостовірної інформації 
і необхідність розробки професійно-
технологічного інструментарію її детекції у 
професійній діяльності oфiцeрів відділів по 
роботі з іноземцями й адміністративного 
впровадження ДПСУ (табл. 2). 

Таблиця 2 
Розподіл готовності респондентів надавати недостовірну інформацію залежно від тісноти їхніх 

родинних відносин (у частках від загальної кількості показань), n=100 
Ступінь тісноти стосунків Бали 

Родичі 5 
Батьки 3 
Близькі через інтимні стосунки 2 
Інша причина 2 
Не здатні надавати недостовірну інформацію 1 
Важко відповісти 2 

Більшість вчених, що займаються 
проблематикою брехні, виявлять 
солідарність, висловлюючи думку про 
необхідність удосконалювання 
законодавства і підвищення професіоналізму 
персоналу правоохоронних органів у 
справах, що потребують успішного 
виявлення нещирості. На нашу думку, цей 
перелік не є повним і до нього слід додати 
одержання психологічних навичок 
неінструментальної детекції недостовірної 
інформації, відсутність яких не дозволяє 
oфiцeрам відділів по роботі з іноземцями й 
адміністративного впровадження ДПСУ 
успішно виявляти брехню у межах своєї 
професійної діяльності. 

Аналіз феномену надання недостовірної 
інформації у практиці роботи oфiцeрів 
відділів по роботі з іноземцями й 
адміністративного впровадження ДПСУ 
показав, що нещирість учасників процесу є 
своєрідним методом боротьби із 
правоохоронною системою нашої держави. 
Цей метод може набувати різних форм: 
прихована або явна брехня, проста за 
структурою брехня або витончена, повна 
брехня, або часткова. Незалежно від форм 
брехні правопорушник здатний 
спрямовувати розслідування по 
помилковому шляху і заводити його в тупик. 

Прояв брехні може бути як пасивним - 
замовчування правопорушником відомих 
йому фактів, так і активним - 
правопорушник свідомо повідомляє 
недостовірну інформацію. Проведений нами 
аналіз дозволив класифікувати усі форми 
надання недостовірної інформації, які 
зустрічаються у практиці професійної 
діяльності oфiцeрів відділів по роботі з 
іноземцями й адміністративного 
впровадження ДПСУ: неправдиве свідчення, 
помилкові висновки, помилковий донос, 
наклеп, обмова, самообмова. 

Деякі дослідники у галузі права 
вважають, що свідоме повідомлення 
недостовірної інформації являє собою 
двухоб`єктний злочин. Першим об'єктом 
злочину є правосуддя, другим виступають 
інтереси самої особистості. Зважаючи на 
психологічний характер нашого 
дисертаційного дослідження, це поняття 
розглядається з позиції однооб'єктного 
злочину з можливістю заподіяння шкоди 
іншим суспільним відносинам, що 
виступають як другорядні об'єкти надання 
недостовірної інформації (що зазіхають на 
основний об'єкт, з погляду небезпеки і 
заподіяння йому шкоди). Розповсюдженим 
другорядним об'єктом надання недостовірної 
інформації є інтереси самої особистості. З 
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огляду на цю обставину, закон передбачив 
підвищену кримінальну відповідальність за 
такий вид злочину і визначав його як 
кваліфікуючу ознаку свідомо неправдивого 
свідчення. 

Повідомлення недостовірної інформації 
здатне заподіяти матеріальну шкоду 
громадянинові і зачепити майнові інтереси 
громадських і державних організацій. Разом 
з тим, недостовірна інформація, що 
міститься у таких свідченнях, здатна нанести 
матеріальний і моральний збиток. Тим 
самим, основним об'єктом неправдивого 
свідчення завжди буде правосуддя, а 
другорядними будуть виступати різні 
суспільні відносини. 

Особливим різновидом повідомлення 
недостовірної інформації є обмова. У 
науковій літературі можливо зустріти різні 
визначення цього феномена. На нашу думку, 
найбільш точними і вірними є визначення, 
дане О.М. Бандуркою [2]. У першому 
випадку під обмовою розуміються показання 
обвинувачуваного, потерпілого, свідка, які 
через свою недостовірність звинувачують 
іншу особу у злочині. При цьому обмову 
варто відрізняти від доносу, що може бути 
зроблений і не в процесі дачі показань. 
Обмова може бути як сумлінною оманою, 
так і свідомо неправдивим свідченням. У 
другому випадку обмова розглядається як 
показання, що викривають людину у 
вчиненні правопорушення, якого воно не 
скоювала. Обмова може бути свідомо 
помилковою, а також результатом сумлінної 
омани. 

Протилежним поняттям обмови є 
самообмова, як специфічний феномен, що 
виникає в процесі розслідування у справі. 
Під феноменом самообмови розуміють 
недостовірну інформацію, що 
повідомляється суб'єктом кримінального чи 
цивільного процесу, де людина визнає себе 
винною у здійсненні правопорушення 
(злочину), не будучи такою. Цей вид 
самообмови може містити усі формальні 
ознаки лжесвідчення - порушення 
законодавства і спрямовування органів 
дізнання по помилковому шляху, що може 
привести до притягнення невинного до 
кримінальної відповідальності. У наукових 
працях С.С. Кузьміної представлено аналіз 
судової практики, де самообмова посідає 
значуще місце. Вивчивши причини 
численних судових помилок, вона доходить 
висновку, що достатньо частими причинами 

помилок такого роду стають самообмови 
обвинувачуваних [3, С.73]. 

Офiцeру відділу по роботі з іноземцями 
й адміністративного впровадження ДПСУ, 
що володіє психологічними навичками 
виявлення недостовірної інформації, не 
важко буде вчасно ідентифікувати 
самообмову. Для цього слід дотримуватися 
правил, заснованих на системі, розробленій 
К.С. Станіславським і адаптованій нами до 
професійної діяльності oфiцeрів відділів по 
роботі з іноземцями й адміністративного 
впровадження ДПСУ. На першому етапі – це 
ретельний аналіз і перевірка усіх обставин у 
справі. Збір максимальних відомостей про 
особистість правопорушника і формування 
завдання. На другому етапі - дослідження 
обставин, що передують самообмові. 
Належить «прожити життя» обстежуваного 
персонажа, почавши з того, що б побувати 
там, де ця людина народилася. Метою усього 
цього стає одержання фізичного відчуття тих 
предметів і того буття, які могли б вплинути 
на зроблений вибір людини на користь 
самообмови. На третьому етапі - створення 
внутрішнього духу досліджуваного об'єкта. 
Прикладом може бути - побувати у місцях, 
де проживав підозрюваний (якщо це, 
звичайно, можливе) і «адсорбувати» історію 
цих місць. На четвертому етапі відбувається 
з'ясування, чи мало місце порушення 
чинного законодавства й у чому конкретно 
воно виражалося. 

Самообмова є фактом встановленим за 
умови: одержання достовірних даних, що 
викривають неможливість допитуваного 
бути причетним до злочину 
(правопорушення); встановлення винного у 
справі; виявлення доказів, які ставлять під 
сумніви достовірність інформації, що 
міститься у показаннях підозрюваного; 
підозрюваний відмовився від раніше даних 
показань, де він визнавав себе винним у 
скоєному правопорушенні. Таким чином, 
самообмова стає самостійним діянням особи, 
що стала учасником кримінального чи 
цивільного процесу, що не підпадає під 
класифікацію як помилковий донос, як 
неправдиве свідчення або як приховування 
правопорушення (злочину). 

Наступним, немалозначущим 
компонентом елементом системи 
повідомлення недостовірної інформації є 
наклеп. На відміну від обмови, об'єктом 
зазіхання наклепу стає честь і гідність 
людини. 
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Систематизуючи показання затриманих 
правопорушників державного кордону, що 
містять недостовірну інформацію, можна 
виділити: показання, що є повним вимислом, 
брехня з елементами правди, показання, що 
містять часткові помилкові твердження і 
правдиві показання. Порівняно легко повний 
вимисел швидко виявляється і спростовується. 
Перевірка місця і подальша деталізація подій, 
часу й інших обставин справи приводить до 
викриття нещирості. Повідомлення 
недостовірної інформації, що формується на 
реальних фактах, має потребу у погодженості і 
тісній синхронізації вигаданого і справжнього. 
Без дотримання цієї умови неправдиві 
свідчення будуть непереконливими і 
неправдоподібними. Узгодження правди і 
нещирості, а так само бажання допитуваного 
створити максимальну видимість правдивості 
своїх показань, відбувається в умовах 
напруження психіки і дефіциту часу. Ця 
обставина стала першопричиною виникнення 
у повідомленій недостовірній інформації 
певних розбіжностей і непогодженостей. 

Здійснюючи психодіагностику 
недостовірної інформації, що міститься у 
повідомленні затриманого правопорушника, 
oфiцeру відділу по роботі з іноземцями й 
адміністративного впровадження ДПСУ 
можна застосовувати один із двох тактичних 
прийомів: при перших спробах брехуна 
ввести офіцера в оману необхідно 
ідентифікувати нещирість; на початку 
правопорушнику дозволяється повідомляти 
недостовірну інформацію, а потім 
викривають його нещирість. 

На момент, коли oфiцeру відділу по 
роботі з іноземцями й адміністративного 
впровадження ДПСУ вдається одержувати 
лише суперечливу і недостовірну 
інформацію, йому не варто відчувати 
психічне порушення, а тим більше 
показувати цей стан затриманому 
правопорушнику. Причина у тому, що 
суб'єкт, що відкрито повідомлює 
недостовірну інформацію, частково викриває 
себе, виражаючи зацікавленість у 
приховуванні істини. Із цієї позиції брехня 
може бути важливою інформаційною 
частиною, якою варто користуватися 
офіцерові у межах своєї професійної 
компетенції. Із цієї причини не слід повністю 
погоджуватися із психологічним 
твердженням, що для одержання правдивих 
показань краще попереджати брехню, ніж її 
викривати. 

Аналіз дисертаційних робіт з проблеми 
виявлення брехні [5-12] дає підставу для 
твердження про те, що проблема своєчасної і 
тактично грамотної неінструментальної 
детекції недостовірної інформації є вельми 
актуальною. Результати проведеного нами 
опитування офіцерів (n=100) на питання, 
завдяки чому вони розпізнають брехню, 
показав, що більшість офіцерів (78%) 
опираються більшою мірою на свою 
інтуїцію. У меншому ступені це професійне 
завдання вирішується за рахунок високих 
інтелектуальних якостей і розвиненої 
креативності. У таблиці 3 подано 
пропоновані варіанти відповідей. 

Таблиця 3 
Розподіл відповідей на питання: «Чи здатні Ви розпізнавати недостовірну інформацію, якщо 

так, то завдяки чому?» 
Варіант відповіді % 

У мене достатньо розвинена інтуїція 81 
Наявність високих інтелектуальних якостей 11 
Завдяки розвиненій креативності у своїй діяльності 8 

Порівняємо отримані нами результати з 
результатами, отриманими 
М.Ю.Коноваленко. Вивчення кількості 
фіксацій змін поведінки з боку обстежуваних 
(n=123) при нещирому міжособистісному 
спілкуванні, показало, що виявлення 
нещирості за допомогою інтуїції склало 
усього лише 16% порівняно з іншими 
можливостями - це значно нижче, ніж за 
допомогою вербальних - 42,3%, зорово-
моторних - 37,1% і поведінкових - 36% 
показників [1, С.33]. Таким чином, інтуїція, 
хоча і є важливим засобом 
неінструментальній детекції недостовірної 

інформації у практичній діяльності офіцера, 
однак значно поступається вербальним, 
зорово-моторним, поведінковим 
можливостям. 

Дослідження показало низький рівень 
знань oфiцeров відділу по роботі з 
іноземцями й адміністративного 
впровадження ДПСУ у сфері психологічних 
можливостей професійного виявлення 
недостовірної інформації. Крім цього, у 
межах реалізованого дослідження 
цілеспрямовано вивчалася оцінка 
актуальності розвитку професійно-
психологічної компетентності офіцерів 
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зазначеної категорії щодо 
неінструментальної детекції недостовірної 
інформації. У дослідженні взяли участь 107 
офіцерів. Як інструментарій 
використовувалися довірча бесіда, а також 
спеціально розроблені для цієї мети анкета, 
опитувальник, інтерв'ю і тестові методики. 
Отримані попередні результати 
переперевірялися за допомогою методик 
експертних оцінок. Експертами з 
розроблювальної проблематики було 
відібрано 21 особу із числа найбільш 
успішних офіцерів, що мають досвід 
правозастосовної й аналітичної діяльності, 
кваліметричні здібності, а також які раніше 
брали участь в експертній діяльності і 
навчалися за програмою «Розвиток 

професійно-психологічної компетентності 
офіцера у сфері неінструментальної детекції 
недостовірної інформації». 

Опитування офіцерів показало високу 
актуальність розвитку у них професійно-
психологічної компетентності у сфері 
неінструментальної детекції недостовірної 
інформації (90,3% - офіцери відділу по 
роботі з іноземцями й адміністративного 
впровадження ДПСУ; 90,4% - експерти) і 
затребуваність використання технологій 
неінструментальної детекції недостовірної 
інформації у своїй практичній діяльності 
(85,9% - офіцери відділу по роботі з 
іноземцями й адміністративного 
впровадження ДПСУ; 95,1% - експерти) 
(табл. 4). 

Таблиця 4 
Оцінка актуальності розвитку професійно-психологічної компетентності офіцера відділу по 

роботі з іноземцями й адміністративного впровадження ДПСУ у сфері неінструментальній 
детекції недостовірної інформації (у % від числа опитаних) 

Офіцери відділу по 
роботі з іноземцями і 

адміністративного 
впровадження ДПСУ 

(n=107) 

Експерти (n=21) 

Рівні 

№ 
п/п Питання 

Вис. Сер. Низ. Відс. Вис. Сер. Низ. Відс. 

1. 
Оцініть, будь ласка, рівень актуальності 
проблеми розвитку компетентності офіцера у 
виявленні недостовірної інформації 

70,2 19,3 7,5 3,0 71,5 20,6 7,8 0,1 

2. 
Як Ви оцінюєте рівень актуальності 
використання технологій виявлення 
недостовірної інформації у своїй професійній 
діяльності? 

64,4 21,3 8,2 6,1 69,9 23,3 5,1 0,7 

3. 
Оцініть, будь ласка, рівень використання у 
професійній діяльності технологій виявлення 
недостовірної інформації 

5,9 10,5 34,8 48,9 4,6 14,5 28,6 52,3 

Однак при цьому в процесі дослідження 
було встановлено, що технологія 
неінструментальної детекції недостовірної 
інформації у практичній діяльності 
застосовуються у незначному ступені (16,4% 
- офіцери відділу по роботі з іноземцями й 
адміністративного впровадження ДПСУ; 
21,1% - експерти). Причиною цього, на нашу 
думку, є відсутність у зазначеної категорії 
офіцерів знань у сфері технологічних основ 
неінструментальної детекції недостовірної 
інформації і досвіду застосування цих 
технологій у своїй практичній діяльності. 

Висновки. Таким чином, знання 
офіцерами можливостей психотехнологій 
неінструментальної детекції недостовірної 
інформації і нещирості у поведінці людини є 
важливою передумовою їхньої успішної 
діяльності з розслідування і розкриття 

правопорушень на державному кордоні 
України. 

Ocнoвними нaпрямкaми пoдaльших 
дocліджень мoжуть бути дocлідження 
фенoмену недостовірної інформації у 
контексті індивідуально-ocoбиcтіcних 
якocтей oб`єктa прoфеcійнoгo інтереcу 
правоохоронця, мoтивaми тa цілями 
взaємoдіючих cуб`єктів в умoвaх 
правоохоронної діяльності, пcихoлoгічні 
ocoбливocті ідентифікації недостовірної 
інформації у різних cферaх і типoвих 
cитуaціях прoфеcійнoї діяльнocті як 
правоохоронців, тaк і oб`єктів їхньoгo 
прoфеcійнoгo інтереcу; клacифікaція тa 
ocнoвний зміcт функцій недостовірної 
інформації, рoзрoбкa тa удocкoнaлення 
метoдичнoгo інcтрументaрію, який дoзвoляє 
більш тoнкo вивчaти cпецифіку прoяву 
фенoмену недостовірної інформації у різних 
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типaх взaємoвіднocин cуб`єктів прoфеcійнoї 
діяльності правоохоронців, вивчення зв`язку 
прoявів недостовірної інфoрмaції зі 

cпецифікoю coціaльних cитуaцій у 
реaльнoму житті тa прaвooхoрoнній прaктиці 
зoкремa. 
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THE USE OF PSYCHIC TECHNOLOGIES DETECTION OF UNRELIABLE INFORMATION 

OFFICERS-BORDER GUARDS IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES 
The article is devoted to the psychological analysis of the practice of the use of psychic technologies 

noninstrumental detection of unreliable information officers of the Department on work with the foreigners and 
administrative implementation of the uasbgs in their professional activities. As shows the analysis of the 
phenomenon of providing false information in the practice of the officers, the insincerity of the participants of the 
process is a method of struggle with the legal system of our state. It is emphasized, that the knowledge of the 
officers of the opportunities psychotechnologies of noninstrumental detection of unreliable information and 
insincerity in human behavior is an important prerequisite for the successful investigation and disclosure of 
offences on the state border of Ukraine. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ, ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 
У статті представлено результати наукового обгрунтування сутності, змісту та структурно-

функціональної моделі психологічної профілактики професійного вигорання військовослужбовців 
Державної прикордонної служби України. 

Ключові слова: професійне вигорання, психологічна профілактика, структурно-функціональна 
модель профілактики професійного вигорання. 

В статье представлены результаты научного обоснования сущности, содержания и структурно-
функциональной модели психологической профилактики профессионального выгорания военнослужащих 
Государственной пограничной службы Украины. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, психологическая профилактика, структурно-
функциональная модель профилактики профессионального выгорания. 

Вступ. Професійна діяльність 
військовослужбовців Державної 
прикордонної служби України 
характеризується наявністю низки 
об’єктивних чинників, які спроможні 
детермінувати професійне вигорання 
прикордонників. Явище професійного 
вигорання негативно впливає на 
психологічний стан прикордонного 
персоналу, оперативно-службову діяльність 
прикордонних підрозділів та посадових осіб, 
що потребує організації та проведення 
заходів психологічної профілактики. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді.  

Головною вихідною позицією для 
розробки системи психологічної 
профілактики професійного вигорання у 
військовослужбовців ДПС України є 
визначення її сутності та змісту. Їх 
ефективна практична реалізація, побудова 
структурно-функціональної моделі для 
організації та здійснення відповідних заходів 
профілактики є можливою лише за умови 
чіткого визначення критеріїв цієї роботи, 
методичного інструментарію або засобів 
профілактики відповідно до всіх її модульно 
організованих складових. 

Метою статті є висвітлення основних 
аспектів обгрунтування сутності, змісту та 
структурно-функціональної моделі 
психологічної профілактики професійного 
вигорання військовослужбовців Державної 
прикордонної служби України. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження. 

Головною вихідною позицією для 
уточнення сутності і змісту, розробки 

структурно-функціональної моделі (у 
подальшому – системи психологічної 
профілактики) професійного вигорання 
прикордонників у предметних межах нашого 
дослідження є предметне узагальнення та 
аналіз наявних уявлень та понять, що 
знаходяться в основі їх розробки [1]. 

Згідно з визначенням своєї сутності 
психологічна профілактика «... являє собою 
систему заходів, спрямованих на 
забезпечення психічного здоров’я; 
попередження неблагополуччя у розвитку 
людини, групи, суспільства; створення 
психологічних умов, сприятливих для цього 
розвитку. Очевидно, що така профілактика 
розпочинається тоді, коли ще немає 
особливих складнощів у поведінці, у житті 
людини чи групи. Воднораз психологи, на 
основі проведення моніторингу 
особливостей та умов індивідуального 
розвитку особистості, соціально-
психологічних змін у житті суспільства, 
прогнозують можливість появи тих чи інших 
ускладнень і проводять попереджувальну 
роботу. Тому психопрофілактична робота є 
тим аспектом діяльності, який спрямований 
не стільки на розв’язання сьогоденних 
проблем, скільки на перспективу»[2]. 

Зміст профілактики професійного 
вигорання військовослужбовців ДПС 
України треба формувати на основі 
концептуальних висновків сучасних 
науковців-психологів щодо змісту 
психологічної профілактики як виду 
діяльності [2; 3]. 

Виходячи з цього, є підстави 
стверджувати, що сутність та зміст 
психологічної профілактики професійного 
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вигорання військовослужбовців ДПС 
України полягають у забезпеченні такого 
психологічного стану військовослужбовця-
прикордонника, який би давав змогу 
зберігати стан психологічної рівноваги його 
службового функціонування, забезпечувати 
ефективне керівництво діяльністю при 
виконанні оперативно-службових завдань з 
охорони державного кордону. 

Зміст психологічної профілактики 
професійного вигорання прикордонників 
повинен передбачає здійснення таких видів 
роботи [1; 2]: 

по-перше, моніторингу детермінант 
виникнення професійного вигорання у 
прикордонників, а також його якісних 
аспектів перебігу, їх аналізу, оцінки та 
подальшого прогнозування можливих 
ускладнень; 

по-друге, визначення організаційних, 
соціально-психологічних та інших умов, за 
яких ускладнення, спричинені професійним 
вигоранням, можна бути попередити, або їх 
негативний вплив мінімізувати; 

по-третє, розробки і впровадження 
комплексної системи заходів, яка б 
забезпечувала вищеназвані умови, із 
задіянням усіх зацікавлених сторін 
(суб’єктів) впровадження системи 
запобігання професійному вигоранню 
військовослужбовців прикордонного 
відомства. 

Сутністю психологічної профілактики 
професійного вигорання у 
військовослужбовців ДПС України є 
попередження неблагополуччя в діяльності 
прикордонного персоналу на підставі 
професійного вигорання, через створення за 
допомогою відповідного психологогічного 
інструментарію умов для запобігання 
деструктивних ситуацій, факторів, що 
викликають психологічне напруження, 
стреси і психологічні травми, а також для 
підвищення психологічної толерантності 
прикордонного персоналу. 

Це потрібно реалізувати із 
застосуванням комплексу заходів, 
спрямованих на збереження, зміцнення і 
відновлення соціально-психологічного 
благополуччя, психічного та фізичного 
здоров’я персоналу, запобігання виникненню 
в нього професійного вигорання. 

Отже, зміст психологічної профілактики 
професійного вигорання 
військовослужбовців ДПС України полягає у 
своєчасному здійсненні моніторингу 

організаційного (відомчого, корпоративного) 
потенціалу для унеможливлення 
професійного вигорання, визначення 
відповідних показників, а також в організації 
і проведенні заходів протидії виникненню у 
військовослужбовців професійного 
вигорання загального організаційного та 
спеціального психологічного характеру. 

Результати моніторингу організаційного 
потенціалу професійного вигорання дають 
підстави впроваджувати систему практичних 
психопрофілактичних заходів із 
військовослужбовцями за такими 
напрямами: 

1. Зреалізування комплексу загальних 
організаційно-управлінських заходів, що 
спрямовані на цілеспрямоване попередження 
виникненню у військовослужбовців 
професійного вигорання задля оздоровлення, 
удосконалення та розвитку корпоративної 
(відомчої) культури, уможливлення 
ефективних організаційних інновацій. 

2. Реалізація комплексу спеціальних 
психологічних заходів (спеціальних програм, 
як обов’язкового складника загальної 
професійної підготовки особового складу, 
зокрема фахово-психологічної підготовки), 
що спрямовані на цілеспрямоване 
формування і розвиток у посадових осіб 
здатності протистояти професійному 
вигоранню. 

Висновуємо, що структурно-
функціональна модель психологічної 
профілактики професійного вигорання 
військовослужбовців ДПС України має 
охоплювати три модульних блоки: а) 
моніторинг організаційного потенціалу для 
розвитку у військовослужбовців 
професійного вигорання; б) комплекс 
загальних організаційних (адміністративних) 
заходів з прикордонним персоналом, що 
охоплює систему умов та заходів 
управлінського, психолого-педагогічного та 
медичного характеру; в) комплекс 
спеціальних заходів професійно-
психологічної підготовки прикордонників. 

На підставі теоретичного аналізу 
основних напрямків досліджень піднятої 
проблематики у психології нами 
розроблений комплекс взаємопов’язаних 
заходів, що уможливили розробку та 
експериментальну перевірку структурно-
функціональної моделі психологічної 
профілактики професійного вигорання 
військовослужбовців ДПС України 
(рисунок). 
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Зважаючи на види психологічної 
діяльності [2], нами використані такі видові 
процедури психологічної профілактики 
професійного вигорання 
військовослужбовців прикордонного 
відомства, які пропонуються з метою 
практичної реалізації запропонованої моделі: 
діагностика; безпосередня профілактика 
процесу формування та розвитку 
професійного вигорання; психологічна 
експертиза; психологічна прогностика; 
соціально-психологічна реабілітація; 
психологічно-педагогічна корекція; 
консультативно-методична допомога та 
психологічна просвіта.  

У процесі експериментальної роботи 
нами застосовані різні методи дослідження, 
які умовно поділяють на організаційні, 
емпіричні та методи обробки результатів 
дослідження (кількісна та якісна їх 
характеристика). Основними методами 
оргдіяльнісного спрямування були 
узагальнення, ранжування, факторний аналіз, 
порівняння, моделювання, що уможливили 
обробку різноманітних даних дослідження, 
пошук і знаходження найсуттєвіших 
аргументів для доведення гіпотез, з’ясування 
і порівняння чинників та умов, котрі як 
позитивно, так і негативно впливають на 
формування та розвиток професійного 
вигорання прикордонників, моделювання 
вірогідних способів і засобів його 
профілактики.  

Використання методу моделювання в 
рамках нашої роботи посідає окреме місце у 
зв’язку з його застосуванням на всіх етапах 
дослідження, розробки, обґрунтування та 
емпіричної перевірки ефективності 
запровадження методики психологічної 
профілактики професійного вигорання 
персоналу ДПС України. 

Моделювання – цілеспрямоване 
вивчення будь-яких явищ, процесів чи 
системних об’єктів шляхом побудови їх 
прообразу і з’ясування їх сутності та 
структури; використання моделей для 
визначення або уточнення характеристик і 
раціоналізації способів пізнання 
новосформованих об’єктів [4]. 

Особливістю чинного дослідження є 
спроба адаптувати сучасні методологічні 
концепції, що застосовуються в організації та 
здійсненні наукових і підприємницьких 
проектів на основі процесного підходу і 
методик, які використовуються у рамках 
системи ISO 9001, та визначені нами 

найзмістовнішими щодо реалізації вище 
окреслених принципів експериментування 
[5; 6]. У форматі нашого дослідження також 
використані методологія функціонального 
моделювання (концепція IDEFO) та метод 
Terrapene™ [7; 8; 9]. 

Для нас важливо, що метод Terrapene™ 
дозволяє користувачу при розробці моделі 
чітко ілюструвати його ресурси, 
відповідність структурних елементів, виміри 
та показники реалізації результату, «вхід» 
(початок, сутність того, з якою метою 
здійснюється процес, образ (модель) 
результату, що очікується) та «вихід» 
(завершення, сутність того, що належить 
отримати після його завершення, реальний 
результат). Саме метод Terrapene™ дає 
змогу користувачу встановити та визначити 
рівні взаємопов’язаних основних і 
забезпечувальних процесів-процедур, а 
також допомагає аудиторам і керівництву 
організації швидко віднайти як недоліки, так 
і відрефлексувати досягнення, покращення 
[6; 7; 8; 9]. 

Зважаючи на мету нашого дослідження, 
для розробки, обґрунтування та емпіричної 
перевірки ефективності застосування 
методики психологічної профілактики 
професійного вигорання персоналу ДПС 
України, модель містить як теоретичні та 
методологічні результати вивчення й аналізу 
психологічних основ професійного 
вигорання і його психологічної 
профілактики, так і уможливлює практичну, 
функціональну спрямованість усіх заходів і 
процедур щодо визначення наявного спектру 
процесів, завдань, методів і прийомів, що 
застосовуються регулярно і цілеспрямовано. 

Воднораз пропонована нами 
структурно-функціональна модель як аналог 
та еталон системи застосування методики 
профілактики професійного вигорання 
військовослужбовців ДПС України 
передбачє опис як загальної структури 
(архітектоніки), так і структури відповідних 
модульних блоків та елементів, схематику їх 
взаємодії, засоби та показники системного 
функціонування, що й становлять певну 
психологічну картину вказаної профілактики 
(рисунок). 

Окремо зауважимо, що в доповнення до 
змісту психопрофілактики професійного 
вигорання прикордонників нами додана 
спеціально створена програма їхнього 
навчання, що охоплювала такі блоки і види 
робіт: а) навчання персоналу за напрямком 
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фізичних аспектів профілактики 
професійного вигорання; б) навчання 
персоналу за напрямком психологічних 
аспектів профілактики професійного 
вигорання; в) навчання персоналу за 
напрямком загальносоціальних аспектів 
профілактики професійного вигорання. 

Результати аналізу застосування 
сучасної методології IDEF0 та методу 
Terrapene™ (загальне призначення процесу 
функціонування («вхід»), загальна його мета 
(«вихід»), проміжні блоки, складові й 
елементи) забезпечили нам умови для 
створення оргдіяльнісної схеми і структурно-
функціональної моделі профілактики 
професійного вигорання 
військовослужбовців ДПС України.  

Модульнимb блоками відповідної 
моделі профілактики професійного 
вигорання військовослужбовців ДПС 
України є: 1) моніторинг організаційного 
потенціалу для розвитку у 
військовослужбовців професійного 
вигорання, який містить низку послідовних 
процедур для виявлення передумов та 
ризиків названого вигорання; 2) комплекс 
загальних організаційних (адміністративних) 
заходів з прикордонним персоналом, що 
охоплює систему умов та заходів 
управлінського, психолого-педагогічного та 
медичного характеру; 3) комплекс 
спеціальних заходів професійно-
психологічної підготовки прикордонників, 
що містить спеціальні локалізовані дії, 
спрямовані на створення в них психологічної 
толерантності (несприйнятливості) до 
професійного вигорання. 

Мета першого блоку – визначити 
показники корпоративного потенціалу у 
справі подолання у особового складу 
професійного вигорання. 

Зміст модуля: 1) моніторинг 
(визначення показників) оптимального та 
керованого професійного навантаження, 
повноцінного відпочинку персоналу; 2) 
моніторинг участі працівників у вирішенні 
питань, що стосуються їхньої професійної 
діяльності, рівня оптимальної посадової 
автономності; 3) моніторинг рівня 
матеріальної та інших видів винагород 
(заохочень) за результати професійної 
(службової) діяльності; 4) моніторинг 
реалізації загальнокорпоративних цінностей 
(професійних традицій, дисциплінарних 
вимог) та їх дотримання усіма працівниками; 
5) моніторинг соціально-психологічного 

клімату організації (підрозділу); 6) 
моніторинг індивідуального психологічного 
стану посадових осіб. 

Другим модульним блоком загальної 
моделі профілактики професійного 
вигорання прикордонного персоналу є 
комплекс загальних організаційних 
(адміністративних) заходів з персоналом з 
метою профілактики названого вигорання. 
Мета – унеможливити, мінімізувати ризик 
професійного вигорання у персоналу 
відомства через здійснення комплексу 
заходів управлінського, психолого-
педагогічного та медичного характеру. До 
змісту цього блоку належать такі елементи: 

- удосконалення загальної професійно-
психологічної компетентності посадових 
осіб; формування готовності керівництва 
органу, підрозділу до попередження і 
подолання професійного вигорання у 
персоналу; 

- досягнення оптимального та 
керованого професійного навантаження, 
повноцінного відпочинку персоналу; 

- забезпечення та контроль адекватного 
рівня матеріальної та інших видів винагород 
(заохочень) за результати професійної 
(службової) діяльності; 

- формування, контроль і підтримання 
свідомої дисциплінованості, 
професіоналізму персоналу та його 
службової культури, як базових відомчих 
стандартів; 

- організація і забезпечення здорового 
способу життя військовослужбовців 
(контроль стану здоров’я та навичок 
здорового способу життя), надання 
відповідної медичної допомоги; організація 
та дотримання режиму здорового, 
повноцінного сну; режим здорового 
харчування; регулярне виконання протягом 
робочого часу та у позаслужбовий час 
фізичних вправ; 

- забезпечення сприятливого соціально-
психологічного клімату в колективах, 
попередження актуальних конфліктогенів в 
організації; 

- заходи надання індивідуальної 
психологічної допомоги посадовим особам, 
у яких діагностовано професійне вигорання. 

- контроль і підтримка молодих, 
малодосвідчених та новопризначених 
співробітників (професійне наставництво, 
супервайзорська допомога). 

- соціальна робота з персоналом та 
членами сімей військовослужбовців через 
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створення і забезпечення діяльності мережі 
соціальної підтримки на рівні організації 
(підрозділу), робота з сім’ями 
військовослужбовців. 

Центральне місце у межах другого 
блоку займають заходи психологічного 
забезпечення у період безпосереднього 
виконання службових завдань: а) заходи 
психологічного забезпечення 
безпосереднього виконання оперативно-
службової діяльності (несення служби у 
складі прикордонних нарядів, несення 
служби на морі, оперативно-розшукова 
робота тощо); б) контроль і надання 
допомоги посадовим особам з ознаками 
посттравматичних стресових розладів за 
наслідками професійної діяльності, 
проведення реабілітації та корекції 
відстрочених наслідків психічної травми. 

Модуль загальних організаційних 
(адміністративних) заходів з персоналом з 
метою профілактики названого вигорання 
також включає заходи удосконалення 
діяльності посадових осіб психологічної 
служби: а) розробка та реалізація на практиці 
критеріїв професійно-психологічного 
відбору посадових осіб та психологічного 
забезпечення роботи з кадрами; б) 
удосконалення професійної кваліфікації 
відомчих психологів. 

Третім модульним блоком загальної 
моделі профілактики професійного 
вигорання військовослужбовців ДПС 
України є комплекс спеціальних заходів з 
прикордонним персоналом (у нашому 
досвіді – спеціальних програм) як складових 
професійно-психологічної підготовки 
особового складу). Його мета – 
цілеспрямоване формування та розвиток у 
посадових осіб особистої здатності 
протистояти професійному вигоранню; 
спрямованість спеціальних програм – 
оволодіння прикордонним персоналом 
знаннями, що розкривають зміст та 
структуру професійного вигорання, його 
природу, вірогідні наслідки, опанування 
методами самодіагностики його наявності, 
засобами і прийомами профілактики та 
подолання особистого вигорання. Формат 
діяльнісного уможливлення – психологічний 
тренінг. 

Виконання спеціальної програми 
професійно-психологічної підготовки 
персоналу всіх категорій методиці 
самодіагностики та подолання професійного 
вигорання, його освоєння на рівні 

комунікаційних навичок охоплювало: а) 
навчання персоналу за напрямком фізичних 
аспектів профілактики особистого 
вигорання, б) його професійна, психологічна 
і загальносоціальна підготовка. 

Практична реалізація змісту 
психологічної профілактики професійного 
вигорання прикордонників здійснюється 
через застосування психологічного 
інструментарію, який включає нормативно 
та методично визначені елементи: соціально-
психологічний тренінг; застосування 
психодіагностичних тестових методик 
(професійно-психологічне обстеження); 
анкетування; вивчення та оцінка результатів 
професійної діяльності; спостереження; 
психодіагностична та консультивна 
співбесіди; рольові ігри тощо. 

Критерії застосування вищевказаних 
елементів психологічного інструментарію, 
параметри їх визначення, оцінювання та 
аналізу відповідно до завдань психологічної 
профілактики професійного вигорання 
прикордонного персоналу повинні 
відповідати встановленим нормативним 
науково-методичним вимогам щодо умов 
застосування, чильних факторів 
психодіагностичних методик та їх 
кількісним показникам. 

Висновки 
1. Сутністю психологічної профілактики 

професійного вигорання у 
військовослужбовців ДПС України є 
попередження неблагополуччя в діяльності 
прикордонного персоналу на підставі 
професійного вигорання, через створення за 
допомогою відповідного психологогічного 
інструментарію умов для запобігання 
деструктивних ситуацій, факторів, що 
викликають психологічне напруження, 
стреси і психологічні травми, а також для 
підвищення психологічної толерантності 
прикордонного персоналу. 

2. Сутність і зміст психологічної 
профілактики професійного вигорання 
військовослужбовців-прикордонників 
доцільно реалізовувати через застосування 
відповідної структурно-функціональної 
моделі, яка забезпечує побудову ефективної 
системи психологічної профілактики. 

3. Структурно-функціональна модель 
психологічної профілактики професійного 
вигорання у військовослужбовців ДПС 
України охоплює такі основні модулі: 

- моніторинг організаційного потенціалу 
для розвитку у військовослужбовців 
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професійного вигорання, який містить низку 
послідовних процедур для виявлення 
передумов та ризиків названого вигорання; 

- комплекс загальних організаційних 
(адміністративних) заходів з персоналом 
ДПС України, що охоплює систему умов та 
заходів управлінського, психолого-
педагогічного та медичного характеру; 

- комплекс спеціальних заходів 
професійно-психологічної підготовки 
прикордонників, що містить спеціальні 
локалізовані дії, спрямовані на створення в 
них психологічної толерантності 

(несприйнятливості) до професійного 
вигорання. 

4. Основу для обґрунтування 
психологічного інструментарію щодо 
забезпечення реалізації структурно-
функціональної моделі психологічної 
профілактики професійного вигорання у 
військовослужбовців ДПС України 
становлять підходи, принципи, методи та 
засоби, що підтвердили свою практичну 
цінність у царині надання психологічної 
допомоги усім суб’єктам професійного 
повсякдення, які її потребують.  
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ПЕРШЕ ВРАЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА  
ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНТАКТУ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА З 

ПОСТРАЖДАЛИМ В ОСЕРЕДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
 
У статті йдеться про основні фактори, які тим чи іншим чином впливають на успішність 

встановлення психологічного контакту екстремального психолога з постраждалим в умовах 
надзвичайної ситуації. Розглядаються особливості сприйняття постраждалим психолога, наводяться 
характеристики, що впливають на перше враження про фахівця-психолога. 

Ключові слова: перше враження; психологічний контакт; екстремальний психолог; 
постраждалий. 

В статье представлены основные факторы, которые определенным образом влияют на успешность 
установления психологического контакта экстремального психолога с пострадавшим в условиях чрезвычайной 
ситуации. Рассматриваются особенности восприятия пострадавшим психолога, приводятся 
характеристики, которые влияют на первое впечатление о специалисте-психологе. 

Ключевые слова: первое впечатление; психологический контакт; экстремальный психолог; 
пострадавший.  

Постановка проблеми. Місце та роль 
екстремального психолога в осередку 
надзвичайної ситуації за останні роки 
оформились вже досить чітко. Ще якихось 8-
10 років назад про фахівців такого профілю 
майже ніхто не знав, а їх поява на місцях 
катастроф та аварій могла викликати лише 
здивування. Сьогодні на ДСНС України 
(Державну службу з надзвичайних ситуацій) 
покладено завдання по психологічному 
захисту населення [3], яким, перш за все, в 
осередку надзвичайної ситуації опікуються 
екстремальні психологи служби цивільного 
захисту.  

Незважаючи на те, що до присутності 
екстремального психолога в осередку 
трагедії практично всі вже звикли, проблема 
особливостей його сприйняття самими 
постраждалими залишаються відкритими. 
Крім цього детального розгляду потребує 
питання вивчення умов або факторів, які 
обумовлюють успішність встановлення 
психологічного контакту з постраждалим як 
складової процесу надання йому екстреної 
психологічної допомоги.  

Аналіз останніх досліджень. При 
взаємодії людей один з одним, про кожну 
людину формується певна думка, на 
результати якої впливають індивідуальні 
особливості тих, хто між собою спілкується - 
переконання, потреби, почуття. 
Відбиваючись на поведінці, проявляючись у 
діях і вчинках по відношенню до оточуючих, 
вони сприяють більш повному розкриттю 
психологічної сутності особистості, 
допомагають зрозуміти характер, здібності, 
інтереси людини. У 50-60-ті р.р. XX століття 

активно формувався напрямок психології, 
предметом дослідження якого став процес та 
особливості сприйняття і розуміння людини 
людиною. Важливими напрямками 
дослідження в даній області були: 
формування першого враження про людину 
(А.О.Бодальов, Дж.Дейрлі, Г.Клаус); 
інформаційна та регулятивна роль процесів 
сприйняття і розуміння (А.О.Бодальов, В. 
Віттрайх, Г.Оллпорт, К.Рейковскі); 
індивідуальні, вікові, професійні особливості 
сприйняття (Ф.Гезелл, Б.Мазнер); вплив на 
сприйняття властивостей того, хто сприймає 
і сприйманого, їх взаємовідносин, 
самооцінки, минулого досвіду (Б. Г. 
Ананьєв, В.М.Мясищєв, П.М. Якобсон, 
І.Бієрі, Е.Боулз, М.Гінніз, Т.Ньюкомб, 
Н.Трессельт, Е.Холл); оцінка експресивної 
поведінки (П.М. Якобсон, Е.Ванденберг, 
М.Маттісон, Г.Оллпорт, Т.Олсен) і 
особливості сприйняття рис обличчя 
(В.Н.Панферов, М.Коган, П.Секорд , 
А.Стоун). 

Виклад основного матеріалу. Ми 
припускаємо, що ефективність та швидкість 
встановлення психологічного контакту 
екстремального психолога з постраждалим в 
умовах надзвичайної ситуації, перш за все, 
може обумовлюватись зовнішнім видом 
фахівця. Зауважимо, саме з метою 
оптимізації встановлення психологічного 
контакту з постраждалими в умовах 
надзвичайної ситуації та з метою спрощення 
процедури ідентифікації психолога серед 
фахівців інших рятувальних служб, було 
впроваджено знаки відрізнення на формі у 
вигляді написів «психолог» (рис.1).  
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Рис. 1. Знаки відрізнення на формі екстремальних психологів 

Слід додати, що в загальній психології 
процес міжособистісного сприйняття 
розглядається з точки зору загальної 
пізнавальної здібності людини, як суб'єкта 
пізнання навколишньої дійсності. З одного 
боку, способи сприйняття та оцінки людини 
людиною багато в чому тотожні сприйняттю і 
оцінки їм об'єктів світу речей. Тут також 
мають силу закони взаємодії фігури і фону (Р. 
Крачфілда, Д. Креч), пороги впізнавання і 
розрізнення (В.Н.Панферов), вплив на 
сприйняття фізичних характеристик стимулів, 
їх сили, інтенсивності, послідовності 
(К.Іттельсон, Т.Ньюкомб, М.Слек), закони 
адаптації, соціальні константи (Х. Кентріл). 

З іншого боку, міжособистісне 
сприйняття носить більш функціональний 
характер. Сприйняття людини людиною, що 
протікає при взаємодії і спілкуванні людей, 
незрівнянно більш активний процес, ніж 
сприйняття інших об'єктів навколишнього 
світу. Цей процес активізує розумові, вольові, 
емоційні процеси і частіше спонукає до дії. 
Відмінною стороною процесу сприйняття при 
взаємодії людей є гнучкий і різнобічний 
зв'язок, який розбудовує багато інших 
психічних процесів, включає нові компоненти 
в загальну логічну схему, направляє сам 
процес і регулює поведінку людини. 

Саме тому термін «сприйняття» в 50-60-ті 
роки вживався у відносно вузькій галузі 
соціальної психології, та стосувався виключно 
міжособистісної взаємодії. У той же час 
закордонні психологи термін «сприйняття» 
вживали в більш широкому і загальному плані 
- як осмислене, цілеспрямоване пізнання, як 

процес міжособистісної взаємодії, що включає 
розуміння. 

Сприйняття людьми один одного - це 
єдність двох різних процесів, які можуть бути 
розділені лише умовно: виділення 
(спостереження, оцінка, відбір ознак, якостей, 
властивостей об'єкта) і приписування даній 
людині ознак, якостей, властивостей, які 
можуть бути лише плодом ілюзій самого 
суб'єкту [2; 4; 7; 10]. Саме так відбувається 
сприйняття особистості фахівця-психолога 
постраждалими в осередку надзвичайної 
ситуації, проходить його ідентифікація. Можна 
припустити, що в перші миті процесу 
сприйняття також формується і перше 
враження про фахівця, яке втілюється у діаді 
ставлення «довіряти-недовіряти». 
Психологічний контакт – це процес 
встановлення, розвитку та підтримки 
взаємного тяжіння тих, що між собою 
спілкуються. Успішність встановлення і 
розвитку психологічного контакту багато в 
чому обумовлена гармонією людських 
відносин, розвитком психологічних зв'язків 
між людьми, що спілкуються. Якщо люди 
переймаються інтересом чи довірою один до 
одного, можна говорити, що між ними 
встановився психологічний контакт. 

Розвиток контакту між людьми в 
психологічному плані проходить три стадії: 
1) взаємне оцінювання; 2) взаємна 
зацікавленість; 3) відокремлення в діаду. При 
оцінюванні має місце зовнішнє сприйняття 
один одного і формування першого враження. 
Зустрівшись один з одним, люди підсвідомо 
прогнозують результат контакту. Результатом 
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взаємного оцінювання є вступ до спілкування 
або відмова від нього. Далі учасники 
спілкування роблять обережні кроки до 
зближення. Виникає зацікавленість один 
одним, скорочується обмін інформацією з 
іншими особами. Все це веде до вибору 
загальної тематики для бесід і, в кінцевому 
рахунку, до відокремлення. Важливими 
показниками цій стадії є частий обмін 
поглядами, посмішками, скорочення дистанції 
між партнерами.  

Додамо, що у вітчизняній психології 
поняття «сприйняття» охоплює широке коло 
явищ, що включає процеси враження, 
взаємодії, співпереживання (Д.Авербух, 
Р.Вудвортс, А.Лазурскій, П.Лівшіц, 
С.Рубінштейн, І.Сікорський, А. Соколов, 
О.Тіхоміров). У соціальній психології процес 
міжособистісного сприйняття вивчається з 
точки людини, як суб'єкта пізнання соціальної 
дійсності. Під сприйняттям у соціальній 
психології розуміється створення цілісного 
образу іншої людини, що формується на 
основі оцінки його зовнішнього вигляду і 
поведінки в умовах безпосереднього 
спілкування та спільної діяльності 
(А.А.Бодалев, Г.М.Андреева, В.Н.Панферов та 
ін) . Функції міжособистісного сприйняття у 
спілкуванні: інформування про особистості 
партнера по спілкуванню, прогнозування його 
поведінки, регуляція своєї поведінки по 
відношенню до партнера, встановлення 
емоційних стосунків з партнером, саме 
сприйняття, самопізнання, накопичення 
соціального досвіду (В.Н.Куніціна, Н.В. 
Казарінова та ін.) Перелічені особливості 
досить чітко проявляються при взаємодії 
«психолог-клієнт» як у звичних – нормальних 
умовах взаємодії, так і в ненормальних, 
екстремальних умовах. Саме тоді, коли 
постраждалий отримає максимальну кількість 
інформації про фахівця-психолога, коли зможе 
усвідомити, що саме він отримає від взаємодії 
з екстремальним психологом, можна говорити 
про високу вірогідність успішного 
встановлення психологічного контакту.  

Процес міжособистісного пізнання 
традиційно розглядається як чотирьох 
компонентна структура, що включає в себе: 1) 
того, хто сприймає (реципієнта), 2) 
сприйманого (інципієнта), 3) сам процес 
міжособистісного сприйняття, тобто 
формування образу інципієнта у свідомості 
реципієнта, 4) образ інципієнта у свідомості 
реципієнта [1]. Підставою для інтерпретації 
служить зовнішній вигляд людини, 
невербальна поведінка, невербальний текст 
спілкування. Ці аспекти досить легко 
відслідкувати за допомогою так званих правил, 
які визначають зовнішній вигляд та поведінку 
екстремального психолога в осередку горя. 

Так, слід вказати на наступні особливості 
зовнішнього вигляду фахівця-психолога [6]. 
Перш за все, зовнішній вигляд екстремального 
психолога повинен бути охайним та 
відповідати наступним вимогам:  

- макіяж у жінок-психологів повинен 
бути помірним. Яскрава косметика може 
викликати роздратування з боку постраждалих 
та заважатиме ефективному процесу 
встановлення психологічного контакту з ними; 

- обмеження у використанні прикрас та 
аксесуарів. Як відмічається, психологу в зоні 
надзвичайної ситуації доводиться виконувати 
безліч різних функцій, а наявність прикрас 
може цьому заважати. Крім цього, зайві 
прикраси можуть виступати своєрідним 
бар’єром при встановленні з постраждалою 
людиною психологічного контакту; 

- бажано не виділяти та не виставляти 
напоказ символи віри. 

Крім вище переліченого необхідно 
пам’ятати про загальні правила, яких слід 
дотримуватись фахівцеві в осередку 
надзвичайної ситуації. Зауважимо, що з метою 
оптимізації процесу надання екстреної 
психологічної допомоги постраждалим взагалі 
та для встановлення психологічного контакту з 
постраждалими зокрема, психологи не повинні 
робити наступне: 

1) збиратись на очах у постраждалих у 
групи та голосно щось обговорювати; 

2) приймати їжу на очах у постраждалих; 
3) бігати, кричати, сміятись. 
Відмітимо, що в межах досліджень 

соціальної перцепції, зовнішній вигляд 
розуміється «як сукупність анатомічних, 
функціональних і соціальних ознак, доступних 
конкретно-чуттєвому відбиттю» [2]. 

Невербальний текст спілкування - це 
поведінка людини, за якою спостерігають в 
контексті спілкування, це текст, реалізований 
за допомогою невербальних знаків, 
породжених суб'єктом спілкування [8], що 
передає інформацію від людини до людини. 
Зорово сприйнята інформація про людину і від 
людини передається візуальними знаками 
трьох візуально-комунікативних систем: 
габітусу (фізичний вигляд, анатомічні 
особливості обличчя, інших частин тіла, 
конституція і пр.), костюма (соціальне 
оформлення зовнішності: одяг, взуття, 
прикраса, аксесуари, зачіска, окуляри та ін), 
кінесики (будь-які значущі руху: міміка, 
жестикуляція, хода, пози).  

Як показують дослідження, 
інтерпретація іншої людини в основному 
здійснюється через функціонально-
експресивні ознаки, тобто жести, міміку та ін 
[2]. У деяких дослідженнях показано, що 
кінетичні знаки (жести й міміка) частіше 
виявляються визначальними у візуальному 
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тесті спілкування [8]. Описано «семантичні 
поля» для елементів зовнішнього вигляду і 
невербальної поведінки, де категорії 
інтерпретації, описані вище, постають у 
вигляді ієрархічної системи. Інформаційно - 
індикативні прояви кінесичних компонентів 
(В.А.Лабунська) і соціального оформлення 
зовнішності (Є.А.Петрова) виглядають 
наступним чином: жести - переважно 
відображають дії, емоційні стани та 
інтелектуально-вольові процеси особистості; 
міміка - є індикатором емоційних станів, 
інтелектуально-вольових процесів, якостей 
особистості і відносин суб'єкта; погляд, поза 
- також як у міміки плюс статус-роль, 
взаємини; хода - дії, емоційні стани; 
поведінка у групі - форми взаємодії, 
відносини і соціальний статус; одяг - якості 
особистості, соціальний статус і роль. Знаки 
зовнішності і невербальної поведінки крім 
загально комунікативного значення несуть в 
спілкуванні інформацію про інципієнта та є 
індикаторами його особистості [5; 8]. 

При інтерпретації інформації, що 
виходить від людини на візуальному рівні, не 
існує постійної домінантності окремих 
знакових систем (габітус, кінесика, костюм), а 
особливу роль грають ті елементи зовнішності 
і невербальної поведінки, які несуть 
інформацію неадекватну за значенням решті 
частини візуального тексту. Подібний 
механізм проявляється і в співвідношенні 
вербальної та візуальної інформації [8].  

Так на думку А.О.Бодальова існують 
чотири механізми виведення інформації про 
людину за її зовнішнім виглядом: аналітичний, 
коли кожен з елементів зовнішності 
пов'язується з конкретною психологічною 
властивістю особистості; емоційний, коли 
якість особистості приписується людині 
залежно від естетичної привабливості її 
зовнішності; перцептивно-асоціативний, коли 
людині приписуються якості іншого, зовні 
схожого на неї; соціально-асоціативний, коли 
людині приписуються якості того соціального 
типу, до якого вона віднесена на основі 
сприйняття її зовнішності [2]. 

Психологічні дослідження показали, що в 
основі сприйняття незнайомих раніше людей і 
людей, з якими вже є досвід спілкування, 
лежать різні психологічні механізми. У 
першому випадку сприйняття здійснюється на 
основі механізмів міжгрупового спілкування, а 
в другому - механізмів міжособистісного 
спілкування. 

Вивчені наступні механізми 
міжособистісного сприйняття: ідентифікація 
(пізнання шляхом уподібнення себе іншому, 
наслідування, проникнення у внутрішній світ 
шляхом «вживання» в невербальну поведінку, 
емпатія ( здатність людини до розуміння 

іншого на емоційному рівні, співпереживання 
його проблемам), соціально-психологічна 
рефлексія (усвідомлення людиною того, як він 
сприймається іншими), стереотипізація (стійке 
уявлення про що-небудь або образ чого-
небудь) (В.Н.Панфьоров, А.О. Бодальов, 
В.Н.Куніціна, Г.М.Андреева та ін.). Важливим 
чинником підвищення точності 
міжособистісного сприйняття є отримання від 
сприйманої людини зворотного зв'язку, що 
допомагає скоректувати образ і сприяє більш 
точному прогнозу поведінки партнера по 
спілкуванню [9]. 

Відмітимо, що головним механізмом 
формування першого враження є соціальна 
стереотипізація, оскільки в ситуації знайомства 
основним завданням сприйняття нової людини 
є визначення соціальної, групової 
приналежності партнера, орієнтування в 
міжгруповому спілкуванні. Стереотипи - це 
«життєві узагальнення», стійкі уявлення про 
якісь явища чи людей, властиві представникам 
тієї чи іншої групи (Г. М. Андрєєва, В.С.Агеєв, 
А.О.Бодальов, И.С.Кон, Г.М.Кондратенко, 
Н.А.Русіна, В.А.Ядов). Стереотипи 
функціонують в суспільстві як еталони оцінки 
особистості, полегшуючи орієнтацію в 
процесах спілкування і практичної діяльності. 
При сприйнятті незнайомої людини, 
відбувається її віднесення до певної соціально-
психологічної категорії на основі візуальних 
знаків зовнішнього вигляду, поведінки, що 
дозволяє зняти невизначеність у спілкуванні.  

Виділяють два типи стереотипів: 1) 
уявлення, що характеризують людей як членів 
певних національних, соціальних і політичних 
груп, 2) стереотипи, що стосуються зв'язку 
зовнішніх проявів і внутрішнього змісту 
особистості [1]. Стереотипізація здійснюється 
таким чином: на основі елементів зовнішності, 
соціального оформлення, поведінки, мови 
тощо, спостерігач відносить сприйману 
людини до певної групи, потім актуалізується 
соціальний стереотип, і відбувається 
приписування їй всіх якостей, властивих 
типовому представникові даної групи, а інші 
особливості виявляються не у фокусі 
сприйняття. Стереотип формує очікування 
певної поведінки від людини і якщо сталася 
помилка в приписуванні стереотипу, то 
виникає непорозуміння людьми один одного.  

Особливість пізнання психологом 
людини в ході спілкування полягає в тому, що 
суб'єкт, який сприймає, прагне зрозуміти не 
тільки обумовленість зовнішніх ознак 
партнера, але також його наміри, плани, його 
суб'єктивний світ. Можна стверджувати, що і 
сам процес формування першого враження 
логічно розпадається на кілька етапів. Перший 
– це сприйняття об'єктивних характеристик. 
Тут партнер по спілкуванню сприймається 
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швидше як фізичний індивід з зовнішнє 
зрозумілими особливостями (стать, зріст, 
міміка, одяг, хода, рольові ознаки і т. д.). Це – 
якості, як би говорять самі за себе. У зв'язку з 
цим їх і називають невербальними 
компонентами спілкування. Психолог 
В.А. Лабунська виділяє щонайменше 15 
функцій невербальної поведінки (створення 
образу партнера, маскування небажаних рис і 
т. д.) [5]. Другий етап – це сприйняття 
емоційних і поведінкових проявів, загального 
психічного стану партнера по спілкуванню. 
Третій етап – це синтез наших раціональних 
умовиводів, емоційних вражень, ув'язування 
минулого досвіду і наших власних намірів по 
відношенню до партнера і створення так 
званого динамічного образу, який включає 
оціночні уявлення про іншого, як володаря 
соціально-рольових і індивідуально-
особистісних рис, що роблять його придатним 
чи непридатним для спілкування в даних 
умовах. 

Крім цього, у процесі спілкування між 
людьми виникає симпатія чи антипатія, які 
складаються звичайно на підсвідомому рівні. 
Розвиток контакту триває тільки за наявності 

позитивного ставлення один до одного, тобто 
коли має місце взаємна симпатія. Щоб цього 
досягти в умовах екстремальної ситуації 
психолог повинен при встановленні контакту 
слід сказати постраждалому, що він очікує від 
спілкування з ним; фахівець не повинен 
розпочинати діяти одразу; необхідно 
представитись, сказати, хто ви та які функції 
виконуєте; психолог повинен дуже обережно 
встановлювати тілесний контакт. 

Висновки. Таким чином перше 
враження, яке формується у постраждалого 
стосовно фахівця-психолога, певним чином 
обумовлює успішність встановлення 
психологічного контакту в екстремальних 
умовах. Основними факторами, які можуть 
впливати на формування першого враження, 
можна назвати зовнішній вигляд фахівця-
психолога та особливості його поведінки. Але 
поряд з цим, психолог повинен враховувати, 
що найбільший інтерес до себе як до фахівця, а 
також до спілкування він може викликати в 
процесі самої бесіди. Навіть у тому випадку, 
якщо об'єкт буде спочатку відчувати до 
психолога відповідне почуття неприязні, 
бесіда може виправити становище.  

 
Література 

1. Андреева Г.М. Социальная психология /Г.М. Андреева. - М., 1980. - 432 с. 
2. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев. - М., 1982. -199 с. 
3. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру» від 08.06.2000 №1809 – ІІІ.  
4. Куницина В.Н. Межличностное общение. - Спб, 2001. - 253 с. 
5. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание / В.А. Лабунская. - 

Рост. н/Д, 1999. - 608 с. 
6. Оніщенко Н.В.Роль та місце екстремальних психологів при ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації / Н.В. Оніщенко //Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. Праць – К.: 
НУОУ, 2012. – Вип.1 (26). – С.223-229. 

7. Панферов В.Н. Психологическая структура познания человека человеком / В.Н. Панферов 
//Вопросы психологии познания людьми друг друга и самопознания. - Краснодар. - 1977. - С. 21 - 28. 

8. Петрова Е.А. Визуальная психосемиотика общения / Е.А. Петрова. - М., 1999. - 176 с. 
9. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг / Л.А. 

Петровская. - М.: МГУ, 1989. - 76 с. 
10. Русина Н.А. Семантические образования в восприятии другого человека./Н.А. Русина: 

Автореферат дис. на соиск. уч. степ. канд. психол. н. - М.,1 983. - 18 с. 
 
 

Tsytsey R. M., adjunct 
FIRST IMPRESSIONS AS A COMPONENTPSYCHOLOGICAL CONTACT EXTREME 
PSYCHOLOGIST WITH THOSE INJURED DURING EMERGENCY SITUATIONS 

The article analyzes the main factors that in some way affect the effectiveness of establishing psychological 
contact with the victims of extreme psychologist in an emergency situation. The peculiarities of perception of the 
victims of the psychologist, are characteristics that influence the first impression of professional psychologists. 
Also presents the basic requirements that must be observed extreme psychologist who works with victims in the 
emergency area. Take into account requirements for the appearance and characteristics of behavior specialists 
in the provision of emergency psychological aid to victims of emergency population. 

Keywords: first impression, psychological contact, extreme psychologist victim. 
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ТОРГОВО-
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

У статті розкривається послідовность складної роботи особистості над собою з метою 
навчитися самоменеджменту, який виступає орієнтиром формування професійної компетентності 
студентів коледжів торгово-економічного профілю.  

Ключові слова: професійна компетентність, професійна спрямованість, самосвідомість 
особистості, самоменеджмент. 

В статье раскрывается последовательность работы личности над собой с целью научиться 
самоменеджменту, который выступает ориентиром формирования профессиональной 
компетентности студентов колледжей торгово-экономического профиля.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная направленность, 
самосознание личности, самоменеджмент. 

Вступ 
Професійна компетентність – це 

психологічне новоутворення особистості, в 
якому особистісні та професійні властивості 
інтегровані таким чином, що забезпечують 
успішну професійну діяльність та 
самодостатність майбутнього фахівця. Для 
формування такого особистісного 
психологічного новоутворення потрібний 
тривалий, неперервний, цілеспрямований 
розвиток індивідуальних властивостей 
особистості та відповідних структурних 
компонентів її професійної діяльності. 

Важливою психологічною умовою 
становлення у студентів професійної позиції 
виступає професійне самопізнання. Якщо в 
процесі навчання студент активно та 
систематично займається професійним 
самопізнанням, це приводить до того, що 
процес професійної підготовки набуває для 
нього особистісного сенсу, він розкриває для 
себе можливості самореалізації в майбутній 
діяльності 

Очевидно, необхідними сьогодні стають 
такі шляхи і форми професійної підготовки, які 
б не тільки забезпечували отримання молодим 
спеціалістом відповідної кваліфікації, а й 
сприяли б його світоглядному, професійному 
та особистісному зростанню, розвитку його 
самосвідомості, саморозвитку.  

Метою написання статті є розкриття 
послідовності складної роботи особистості над 
собою з метою навчитися самоменеджменту, 
який виступає орієнтиром формування 
професійної компетентності студентів 
коледжів торгово-економічного профілю.  

Результати дослідження 
Проблемі становлення та розвитку 

особистості у процесі навчання та виховання 
приділяють увагу сучасні вчені різних 
наукових напрямків, у тому числі економісти 
та психологи В.П. Гадкевич [1], Б.А. Райзберг 
[2], Г.Л. Бардієр [3], Г.А. Дмитренко [4].  

Останнім часом зростає увага психолого-
педагогічної науки до вивчення різних виявів 
самоменеджменту, особистісних виборів, 

компетентності як передумов на шляху 
особистості до успішного самоствердження та 
взаємодії з оточуючими. 

Самоменеджмент власним розвитком має 
внутрішню і зовнішню сторони. Внутрішня 
складається з усвідомлення власних цілей, а 
також формування чітких їхніх орієнтацій. 
Зовнішня сторона самоменеджменту має бути 
орієнтована на те, щоб власні цілі та ціннісні 
переваги були соціально значущими. І тільки 
така єдність самоменеджменту визначає 
загальну логіку процесу навчання, робить 
необхідним освоєння питань методології та 
вибудовування змістовного боку керування 
собою, а також навчання технології його 
здійснення[5].  

У процесі зіставлення цілей 
самоменеджменту із закономірностями 
розвитку особистості у процесі навчання й 
виховання можна продумати та представити 
систему його психолого-педагогічних 
принципів: особистісно-професійну 
спрямованість, проблемність, креативність, 
усвідомленість перспективи, оптимальність, 
динамічність змісту саморозвитку й 
самоорганізації, рефлексивність.  

Аналогічно, враховуючи творчий 
характер професійної діяльності майбутніх 
фахівців торгово-економічного профілю, 
можна визначити й систему принципів 
менеджменту, на яких і базується концепція 
самоменеджменту. Основними з них є такі: 
самоуправління (вибір пріоритетів діяльності 
та методів її здійснення), цілеспрямованість, 
результативність, орієнтованість на успіх, 
адаптивність, поділ і кооперація праці. 
Система принципів характеризується 
взаємозв’язком і взаємозумовленістю, 
взаємозалежністю та взаємодією. 
Реалізуючись через певні способи дії, система 
робить можливим розгляд змістовної та 
процесуальної частини самоменеджменту в 
тісній єдності.  

Так, функції самоменеджменту можна 
осмислити як змістовні, до яких належать 
освітньо-виховна та розвивальна.  
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Освітньо-виховна функція виражає 
спрямованість на оволодіння суб’єктами 
самоменеджменту (студентами) знаннями 
основ управлінських і психолого-педагогічних 
теорій, на формування вмінь і навичок, 
необхідних для саморозвитку та 
самоорганізації.  

Розвивальна функція характеризує вплив 
самоменеджменту на розвиток творчого 
мислення та підходу до діяльності студентів 
коледжів торгово-економічного профілю на 
здібності, пізнання та розвиток самого себе [6].  

Крім того, функції самоменеджменту 
піддаються осмисленню, тобто вони пов’язані 
насамперед з управлінням, зокрема 
самоуправлінням. Обсяг і напрямок діяльності 
з досягнення нової якості суб’єкта – 
самоорганізації – визначається метою та 
завданнями цього процесу. Рух починається з 
виконання робіт, пов’язаних із плануванням.  

Суб’єкт повинен розробити план і 
альтернативні варіанти своєї діяльності, потім 
прийняти відповідне рішення й обрати 
пріоритети. Після цього необхідно 
організувати особистий процес діяльності і 
реалізовувати все намічене.  

Зміст процесу самоменеджменту від 
стадії постановки мети обов’язково проходить 
через самоконтроль, контроль підсумків, а за 
необхідності – через систему цілей. Певна 
послідовність перерахованих функцій єдиного 
самоменеджменту є обов’язковою, тому що 
недооцінка якого-небудь функціонального 
елемента нівелює всю систему 
самоменеджменту та його кінцевий результат.  

Діяльність особистості із 
самоменеджменту є багатогранною, вимагає 
врахування багатьох факторів зовнішнього 
середовища, а також усвідомлених вольових 
зусиль, тому методи самоменеджменту 
обираються з урахуванням завдань, 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, що 
впливають на стан особистості та її 
саморозвиток. Вони складаються насамперед з 
методів, характерних для психології 
особистості. Це методи самооцінки та 
самопізнання; методи, що розвивають 
мислення; методи навчання спілкуванню та 
загально організаційні методи, характерні для 
науки управління людьми [7].  

Кожен, хто прагне опанувати науку 
самоменеджменту, мусить мати конкретну 
програму саморозвитку.  

Складовою системи самоменеджменту є 
самоорганізація – сукупність природних і 
придбаних соціально значущих якостей 
особистості, які втілюються в усвідомлюваних 
особливостях волі й інтелекту, мотивах 
поведінки та реалізовуються в організації 
діяльності та поведінки. Самоорганізація є 
показником власної зрілості людини, якій 
властиві такі риси: відповідальність; 

визначення пріоритетів діяльності; уміння 
результативно використовувати час; прагнення 
до самопізнання; співвіднесення прийнятого 
стилю діяльності та її динамічних 
особливостей; узгодження обраної професії та 
здібностей; відповідність життєвого вибору 
індивідуальним особливостям; активна робота 
над собою.  

Самоорганізація інтегрує індивідуальні, 
особистісні професійні властивості людини та 
сприяє їхньому розвитку на різних етапах та 
рівнях. Визначення поняття «самоорганізація» 
будується на поглядах сучасної психології на 
розвиток особистості, на інтегральну 
індивідуальність людини, її саморегуляцію, що 
є результатом функціонування системи 
самоменеджменту. Самоорганізація виникає 
на основі саморегуляції як її якісно нового 
рівня, що характеризується більш чіткою 
метою, усвідомленістю, контрольованістю.  

Високий рівень мотивації, розвиток 
особистої відповідальності, самоконтролю, 
безсумнівно, приведуть до високого рівня 
досягнень у діяльності, майстерності, заради 
чого людина опановує операційний бік 
діяльності, прийоми, способи дій і створює 
продукт, який відповідає вимогам діяльності та 
прийнятому типу її організації. 
Самоорганізація має оцінюватися за 
критеріями, які виявляються під час 
зіставлення «Я – реальне» та «Я – ідеальне» з 
розвиненою самоорганізацією. Тому на основі 
знання структури психічної організації 
діяльності (мета, цінності, тимчасова 
структура, засоби діяльності, самооцінка, 
рівень домагань) можливим є виділення ознак 
особистості, необхідних для суб’єкта 
діяльності.  

Наприклад, якщо для студента – 
майбутнього економіста можливими будуть 
такі якості, як достатній рівень знань, умінь і 
навичок, достатній рівень відповідальності, 
упевненість у своїх силах, рівень домагань 
вищий за середній, то для фахівця - 
економіста, котрий вже вміє управляти собою, 
ці якості набудуть більш високого рівня, а 
саме: активність у житті, послідовність у 
справах, уміння зрозуміти партнера, уміння 
викликати довіру оточуючих, гнучка реакція 
на ситуацію, турбота про саморозвиток. І це 
тільки у плані осмислення цінності діяльності. 
Якщо порівняємо ставлення студента і фахівця 
до такої ознаки діяльності, як тимчасова 
організація, то також побачимо різницю щодо 
рівня її осмислення. Студент у своїй діяльності 
поєднує лінійну та циклічну шкалу часу, тоді 
як фахівець використовує час як доступний 
ресурс, оптимально поєднуючи календарний, 
об’ємний і психологічний час.  

Якщо порівняти ознаку мети діяльності, 
то для студента важливим є засвоєння знань, 
перетворення їх послідовно в систему знань, їх 
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розширення, здобуття недостатніх знань. Для 
фахівця ця ознака виявиться в нагромадженні 
досвіду, перетворенні знань у творчу 
діяльність. Здоровий спосіб життя та 
саморозвиток, творче розв’язання проблем 
домінує над прагненням встигнути зробити 
все. Зміниться й розуміння вибору засобів 
діяльності – від опанування стратегій вивчення 
нових предметів, розв’язання навчальних 
проблем, оволодіння системою 
інтелектуальних операцій студентом до вміння 
зрозуміти ситуацію та прийняти різні за типом 
і рівнем управлінські рішення, у тому числі 
інноваційні, до опанування технології та 
техніки самоменеджменту фахівцем [8].  

Зрозуміло, що у процесі багатогранної 
роботи над собою відбудеться не тільки зміна 
ставлення особистості до діяльності, але й сама 
людина збагатиться новими поглядами, більш 
досконалими та розвиненими власними 
якостями, буде здатною до трьох основних 
видів внутрішньої діяльності – мислення, 
відчуття та готовності до дій.  

Займаючись проблемами 
самоменеджменту, студент навчається 
діагностувати свій саморозвиток, усвідомлено 
ставиться до своїх персональних і професійних 
характеристик, що є інтегративною 
властивістю особистості фахівця.  

Професійне самовизначення як результат 
завзятої роботи та навчання самоуправлінню 
не закінчується у коледжі. Воно триває у 
процесі подальшої практичної діяльності в 
межах безперервної освіти. Залежно від 
компетентності економіста сучасні дослідники 
виділяють три рівні, за яких її основу може 
становити знання методики управління 
(економіст - технічний працівник), знання 
теорії управління (економіст-професіонал) і 
мистецтво управління (економіст - творча 
особистість).  

У процесі вивчення психолого-
педагогічних, управлінських, соціологічних 
дисциплін звертається увага студентів на 
специфіку розподілу особистісного потенціалу 
за різними видами занять, завдань у межах 
навчальної діяльності, на особливості 
мотиваційної сфери, настанови, ціннісні 
орієнтації, творчі та інші здібності особистості 
як на систему цілей підготовки майбутнього 
фахівця. Вибудовується модель особистісної 
професійної компетентності студента коледжу 
торгово-економічного профілю. 
Самоменеджмент є найважливішим засобом, 
що забезпечує реалізацію поставлених цілей на 
рівні коледжу, галузі. Складовими 
компонентами особистісно-професійного 
розвитку є поняття про особистість, діяльність 
і об’єкт конкретної професійної діяльності 
майбутнього фахівця [9].  

У процесі навчання професії та 
самовизначення інтенсивно змінюються 

критерії ставлення до себе, динамічно 
розвивається суб'єктивне уявлення про 
еталонну модель фахівця, стиль його 
діяльності, виокремлюються основні галузі 
знання, діяльності, спілкування. Поступово у 
процесі засвоєння програмних предметів 
студенти навчаються аналізувати рольові 
функції фахівців торгово-економічного 
профілю, зміст управлінської діяльності, 
потенційні можливості й обмеження в ній, а 
також власні соціально та професійно значущі 
якості й властивості. Вони усвідомлюють, що 
сума знань і умінь, які становлять зміст їхньої 
підготовки до професії у коледжі, не може 
бути самодостатньою та всеосяжною, 
враховуючи постійний особистісно-
професійний розвиток. Робота над собою, 
набуття досвіду володіння видами діяльності 
стає складовою динаміки особистості.  

Діяльність може здійснюватися на різних 
рівнях і мати різні результати залежно від ряду 
факторів, у тому числі й від її організації. 
Вивчення специфіки діяльності в курсі основ 
психології дає студенту можливість 
усвідомленого опанування механізмами 
організації та технології самоменеджменту 
саме в навчальній діяльності. І надалі на 
старших курсах, вивчаючи секрети успіху 
фахівців торгово-економічного профілю, вони 
виявляють відточеність прийомів 
управлінського впливу, мистецьку поставу та 
вирішення найрізноманітніших практичних 
завдань. Важлива роль тут належить 
спеціальним умінням: самостійно працювати, 
спілкуватися з колективом і окремими його 
членами, розпоряджатися часом, управляти 
своїм настроєм. Оскільки основне призначення 
техніки праці фахівців торгово-економічного 
профілю полягає у тому, щоб розширити, 
збільшити свої можливості в досягненні 
поставленої мети, студенти навчаються 
оптимально використовувати робочий і 
вільний час, управляти своєю поведінкою, 
знімати зайву психічну напругу, створювати 
творчий настрій, розвивати соціально-
перспективні здібності: уважність, 
спостережливість, уяву, культуру письма та 
усної ділової мови, розвивати також техніку 
спілкування, зокрема організаторські, 
дидактичні, конструктивні, комунікативні 
вміння, прийоми висунення вимог та впливу.  

Свою важливу роль в опануванні 
технологічними навичками самоменеджменту, 
умінні організовувати власну працю 
відіграють так звані активні методи навчання: 
рольові й організаційно-ділові ігри, тренінги, 
вирішення проблемних ситуацій, тренувальні 
вправи розвивального характеру (тести).  

У своїй щоденній роботі фахівці 
торговельно-економічного профілю керуються 
правовими актами, які визначають їх посадові 
обов'язки. Але, ці документи не повною мірою, 
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з точки зору концепції менеджменту, 
враховують особливості складного періоду 
переходу суспільства до ринкових відносин 
оскільки: 

- ерозія традиційних цінностей призвела 
до серйозного розладу особистісних 
переконань і цінностей; 

- демократизм, широкі можливості 
вибору припускають здатність чітко визначати 
індивідуальні і професійні цілі; 

- традиційна система перепідготовки 
працівників не в змозі забезпечити потребу в 
безперервному підвищенні кваліфікації, тому 
кожен зобов'язаний підтримувати своє 
професійне зростання і особистісний розвиток; 

- традиційні ієрархічні стосунки 
зруйновані, авторитарний стиль управління не 
спрацьовує, тому необхідно опановувати нові 
форми дії; 

- стреси, невизначеність життєвих 
засад вимагають умінь ефективно управляти 
собою, своїм часом. 

Але управляти іншими ефективно може 
лише та людина, яка може управляти собою. 
Віддавати накази самому собі і домагатися їх 
виконання набагато складніше, ніж віддавати 
розпорядження іншим. Тому усвідомлення 
необхідності роботи над собою, навички 
самоменеджмента є необхідною умовою 
професійного і особистісного зростання. 

Методи і прийоми самоменеджмента 
допоможуть успішно вирішувати різноманітні 
проблеми особистісного плану : управляти 
собою, визначати і формулювати чіткі 
особистісні цілі і цінності, розумно 
використовувати час. Це далеко не повний 
асортимент можливостей людини, яка 
опанувала основи менеджменту. Діяльність з 
самовдосконалення досить трудомістка, 
вимагає колосальних вольових зусиль, але її 
результати перевершують очікування і 
приносять велике задоволення. Тому 
опанування прийомів і методів 
самоменеджмента можна вважати елементом 
професійної культури, ефективним способом 
підвищення професійної компетентності. 
Самоменеджмент- невикористаний резерв 
самовдосконалення і самооздоровленя 
творчого фахівця нового типу. 

В курсі самоменеджменту студенти 
знайомляться з теоретичними положеннями і 
опановують первинні навички управління, 
визначають основні вимоги до управлінця, 
кожного фахівця.  

Саморозвиток майбутнього фахівця як 
загалом, так і в професійному плані, - це 
завжди цілеспрямована діяльність, що 
ґрунтується на глибокому і всебічному аналізі 
власної навчальної роботи, її суб'єктивній 
оцінці, професійному самопізнанні, виявленні 
недостатньо розвинених якостей та ініціатив. 
Інакше кажучи, він ґрунтується на внутрішніх 

мотивах, які проявляються в прагненні до 
професійного зростання. Виробити в собі таку 
потребу досить важко. 

Прагнення студента до всебічного 
саморозвитку нами розглядається як 
найважливіша передумова його успіхів в 
навчальній і майбутній практичній діяльності. 

Курс "Основи менеджменту", що 
вивчається студентами, покликаний 
допомогти організувати роботу з 
вдосконалення професійної компетентності, 
усвідомити необхідність цієї діяльності. 

Таким чином, організація дослідно-
експериментальної роботи з формування 
професійної компетентності студентів торгово-
економічного профілю полягає в усвідомленні 
необхідності вироблення і реалізації 
індивідуального плану і програми діяльності. 
Програма професійного розвитку 
розробляється на підставі глибоких знань 
особливостей розвитку особистісних 
характеристик, визначенні рівня професійної 
компетентності. Цьому сприяє і розроблений 
нами спецкурс "Самоменеджмент у 
професійній діяльності". 

Крім усього викладеного, ключовим 
моментом для всіх, хто бере участь у навчанні 
самоменеджменту, й тих, хто навчається йому, 
є розуміння того, яку роль відіграють умови, в 
яких здійснюється перетворювальна та 
саморозвивальна діяльність особистості, тобто 
те середовище, в якому особистість працює та 
розвивається. За таких умов науку 
самоменеджменту розуміють як сукупність 
усіх факторів, що формують майбутнього 
професіонала: матеріально-технічних; 
соціально-психологічних; організаційних; 
психофізіологічних; естетичних. Усі ці умови в 
процесі роботи з управління собою повинні 
перебувати в органічній взаємодії, якщо ми 
хочемо досягти ефективного результату.  

Людина буде управляти собою, тільки 
маючи чіткі особисті та професійні цілі, а 
також знаючи критерії результативності, тобто 
маючи гармонійний стиль життєдіяльності як 
критерій самоорганізації. І якщо 
самоорганізація як показник зрілості 
особистості характеризується насамперед 
активною роботою над собою та має 
спрямованість на висунуті до себе вимоги, то 
самоорганізацію як результат 
самоменеджменту відрізняє відповідність 
життєвого вибору (у тому числі й професії) 
індивідуальним особливостям особистості. 
Неузгодженість обраної професії та здібностей 
– ознака відсутності самоорганізації. 
Самоорганізована людина прагне пізнати себе, 
виділити свої сильні й слабкі сторони. Вона 
цінує час, виділяє головну мету, відповідально 
ставиться до справи й слова.  

Для фахівців торгово-економічного 
профілю можливості творити культивуються у 
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спілкуванні, а реалізовуються та розвиваються 
безпосередньо в активному процесі 
самостійного перетворення й переосмислення 
конкретних ситуацій. Його ділові якості містять 
у собі ряд характерологічних, інтелектуальних та 
психофізіологічних особливостей: здатність 
формувати мету; уміння навчати; уміння 
керувати; уміння розуміти особливості 
управлінської праці; здатність творчого підходу; 
вирішення проблем; здатність до особистого 
зростання; чіткі особисті цілі; ціннісні орієнтації; 
здатність до самоменеджменту. Кожна з 
врахованих особливостей має серйозне 
наповнення.  

Крім того, важливими складовими змісту 
самоменеджменту є уміння підтримувати своє 
здоров’я, обмежувати робочий час, стежити за 
рівновагою між особистим і діловим життям, 
планувати й влаштовувати собі перерви для 
відпочинку, розумно ставитися до своїх 
поїздок, вільно виражати свої емоції, прагнути 
до самопізнання, оптимально використовувати 
час, контролювати свої почуття, відчувати 
свою енергію, мати почуття власної гідності, 

зносити несхвалення та навіть нелюбов до 
себе, уникати стресів, приймати не кожен 
виклик, брати на себе тільки ті навантаження, з 
якими можна впоратися.  

Висновок 
Отже, професійний самоменеджмент, 

тісно вплетений у процес підготовки 
майбутнього фахівця торгово-економічного 
профілю, сприяє виробленню у студентів 
ціннісно-смислового ставлення до себе як 
професіонала; формуванню професійної 
ідентичності, прийняття професії як сфери для 
самореалізації особистості, а себе як 
ефективного суб'єкта цієї діяльності; 
оформленню особистісного змісту 
професійного навчання у коледжі. У 
сукупності ці характеристики особистості 
майбутнього фахівця торгово-економічного 
профілю відображають аспекти його 
професійної позиції. Це означає, що активний і 
систематичний професійний самоменеджмент 
виступає неодмінною психологічною умовою 
ефективності становлення професійних 
компетенції. 
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SELF-MANAGEMENT IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF SPECIALISTS OF COMMERCE 

AND ECONOMIC PROFILE 
The purpose of the article is explanation of sequence of difficult work of personality with the purpose of 

learning of self-management that is considered to be orientation towards formation of professional competence 
of students of colleges of commerce and economic profile. Self-knowledge is described as integral psychological 
condition of formation of students’ professional position. If in the process of studies a student is involved in 
professional self-knowledge actively and systematically it leads to that the process of professional training 
acquires personality sense and he exposes his own possibilities of self-realization in future activity. Obviously, 
such ways and forms of professional training which would not only provide the obtaining of appropriate 
qualification by a young specialist but also would promote the world view, professional and personality 
enhancing, development of his consciousness, and self-development.  

Key words: professional competence, professional orientation, consciousness of personality, professional 
self-knowledge, professional activity, self-management, self-development.  
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СВОБОДА СОВІСТІ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

У статті аналізується значення принципу свободи совісті в консолідації громадянського 
суспільства України, становленні національної культурної ідентичності, збереженні стійкості 
української спільноти. Свобода совісті та толерантність розглядаються як імперативи внутрішньої і 
зовнішньої інтеграції мультикультурального суспільства України, що переживає ремодернізацію в 
ситуації постмодерну.  

В статье анализируется значение принципа свободы совести в консолидации гражданского 
общества Украины, становлении национальной культурной идентичности, сохранении устойчивости 
украинского сообщества. Свобода совести и толерантность рассматриваются как императивы 
внутренней и внешней интеграции мультикультурального общества Украины, переживающего 
ремодернизацию в ситуации постмодерна.  

В різні історичні епохи людські 
спільноти репрезентують певну множину 
способів консолідації. У новоєвропейському 
варіанті консолідації суспільства від початку 
важливе місце посідає свобода совісті. 
Виникає питання про місце і роль свободи 
совісті у розвитку України, котра переживає 
процес “ре-модернізації” [1] (бо радянський 
варіант модернізації був одночасно 
неєвропейським), в ситуації постмодерну. Ця 
ситуація позначає суттєві зміни в житті 
європейських суспільств, через які вони знов 
постали перед проблемою пошуку 
суспільно-інтеграційних ідей [2].  

Специфіка сучасних трансформацій 
глобального соціального простору, 
пов’язаних із ними тенденцій розвитку 
суспільств, а також релігійного чинника 
миру та війни досліджується в працях 
А. Тойнбі, С. Гантінгтона, Е. Тоффлера, 
Ю. Павленко, В. Лубського, В. Горбатенко. 
Засадничі цінності західноєвропейського 
суспільства концептуалізуються в творах 
Р. Патнама, Ф. Гаєка, Дж. Кекеса, Р.Д. Готьє, 
Дж. Роулза. Свобода совісті та її реалізація в 
українському суспільстві аналізується в 
дослідженнях М. Заковича, А. Колодного, 
В. Єленського, В. Бондаренко, Н. Качан, 
С. Здіорука, О. Романової. Питання 
консолідації суспільства та формування 
культурної ідентичності розглядається в 
працях Ю. Габермаса, С. Ліпсета, С. Роккана, 
В. Піроженко, В. Бортникова. 

Досягнення й зміцнення сучасних форм 
національної єдності залишається 
актуальною проблемою, розв’язання якої є 
визначальною умовою розвитку 
українського суспільства. Проте, характер 
національної єдності та шляхи до неї можуть 
бути суттєво відмінними, бо ж консолідація 
нації у принципі здійсненна як на засадах 
демократії, так і авторитаризму, 
організовуватися навколо ліберальних 

цінностей чи спрямовуватись до 
тоталітарних, на що звертає увагу видатний 
австрійській політичний філософ Фр.А.фон 
Гаєк [3. С. 19]. Декларований Україною 
європейський курс соціально-політичного 
розвитку означає вибір на користь 
лібералістської демократичної моделі 
національної єдності. Тобто такої, в межах 
якої національна єдність тлумачиться як 
громадянсько-політична. В її підґрунтя 
покладено правові засади з пріоритетом прав 
людини, що утворюють стрижень системи 
норм і цінностей суспільства й держави. Як 
зазначає американський дослідник філософії 
лібералізму Дж.Кекес, це цінності 
плюралізму, толерантності, прав людини, 
рівності, свободи, справедливості [4]. 

Серед фундаментальних цінностей 
європейської культури свободі совісті 
належить особливе місце. Юридично 
закріплене й організаційно забезпечене 
визнання за особистістю права вільно 
обирати світогляд, концепцію доброго 
життя, ставлення до релігії та самостійно 
будувати життєві плани в сутності пов’язане 
з самовизначенням суспільства і держави на 
користь типу суспільного згуртування, 
принципово сумісного зі збереженням 
відмінностей і певної автономії особистості 
та громадських об’єднань. В цьому випадку 
суспільна єдність будується не за 
механічним, а за органічним типом (за 
визначенням Е. Дюркгейма), який не лише 
не розчиняє в собі внутрішню 
різноманітність, але й підтримує останню в 
якості джерела власного розвитку [5]. 

Українське суспільство, геополітичний, 
геоекономічний та геокультурний простір 
життєдіяльності якого будується на 
перетинку трьох культурно-цивілізаційних 
світів, характеризується змістовним 
розмаїттям ціннісних самоідентифікацій 
громадян. Аналіз В. Бортниковим 
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розмежування ціннісних орієнтирів 
представників західного (м. Дрогобич) та 
східного (м. Луганськ) культурних осередків 
України засвідчив, що попри значні 
відмінності, виявлені розбіжності в 
ціннісних орієнтирах українського Заходу та 
Сходу є сумісними в межах однієї системи 
[6]. Вітчизняний дослідник організує власні 
розвідки, спираючись на політично-
соціологічний підхід С. Ліпсета та 
С. Роккана.  

Генералізуючою ідеєю зазначеного 
підходу є одночасне охоплення кожного 
модерного європейського суспільства 
чотирма лініями розмежувань. Перші з них 
утворюються у вирі національних революцій 
та позначають “конфлікт між центральною 
культурою будівництва нації-держави і 
зростаючою протидією етнічно, лінгвістично 
і релігійно різних провінцій і периферій, а 
також конфліктом між прагненням до 
централізації, стандартизації й мобілізації 
держав-націй та історично зміцнілими 
привілеями церкви" [6. С. 46 ]. Інші дві 
виникають в часи індустріальної революції 
та пов’язані з конфліктами між земельними 
власниками та промисловими підприємцями, 
а також між власниками, роботодавцями та 
робітниками й службовцями. 

Таким чином, можливість конфліктів за 
лініями ціннісних ідентифікацій закладені у 
самій природі модерного європейського 
суспільства. Найбільш глибоко вкоріненими 
є суспільні розмежування, які пов’язані з 
релігійним чинником. Однак, стійкість 
суспільно-політичних об’єднань залежить не 
від відсутності різних позицій та конфліктів, 
а від спільної громадянської культури та 
здатності до конструктивного розв’язання 
конфліктів [5. С. 259]. На відміну від 
авторитаристського варіанту виходу з 
конфлікту через “консенсус зверху”, 
демократія культивує консенсус через діалог, 
компроміс, згоду. 

Підтримання стабільності 
новоєвропейських мультикультуральних 
суспільств, зокрема України, потребує 
повноцінної реалізації свободи 
віросповідання як значущого аспекту 
свободи совісті. Саме з ним пов’язаний 
такий винахід новоєвропейських суспільств 
як толерантність. Історично утвердженню 
толерантності як ключового морального 
принципу громадянського суспільства, що 
був згодом поширений на всі види 
переконань особистості, передував шерег 
довготривалих релігійних воєн, 
міжконфесійних зіткнень, конфліктів між 

державою та церквою. Відновлення 
внутрішнього суспільного миру стало 
можливим через внесення нових вимірів в 
систему соціальної інтеграції, передусім, 
компромісу віротерпимості та розмежування 
функцій і методів діяльності держави та 
релігійних організацій.  

Розпочате у 16 ст. провідниками 
Реформації (М. Лютер та його послідовники) 
та мислителями-гуманістами 
(Е. Роттердамським та Т. Мором) осягнення 
та обґрунтування проблеми толерантності у 
17 столітті було підхоплене Б. Спінозою, 
П. Бейлем, Вольтером, Д. Дідро, 
Г. Лессінгом. Два основні моральні 
аргументи на користь толерантності є 
неможливість примусового навернення на 
шлях щирої віри та необхідність 
добровільності приєднання до релігійних 
спільнот. В політичній філософії 
М. Монтеня, Дж. Локка, Ж-Ж. Руссо до двох 
зазначених аргументів додається аргумент на 
захист сильної централізованої держави та 
внутрішньої суспільної злагоди: 
толерантність запобігає лиху соціальної 
нестабільності та безладу [7].  

Наприкінці ХХ століття провідний 
американський теоретик лібералізму 
Дж. Роулз повертається до політико-
утілітарного обґрунтування свободи совісті в 
якості чинника соціальної консолідації, 
розглядаючи питання “як це можливо, що 
протягом певного часу існує стабільне й 
справедливе суспільство вільних і рівних 
громадян, глибоко поділене релігійними, 
філософськими та моральними доктринами”. 
Згідно Роулзу, слідуючи власним інтересам, 
індивіди зацікавлені також у стабільній 
політичній системі, що гарантує автономію 
приватного простору. Та в тому, щоб інші 
мали можливість реалізовувати свої права й 
були зацікавленими в підтримці цієї 
політичної системи. Подібний збіг найбільш 
загальних політичних інтересів робіть 
можливою й необхідною кооперацію 
представників різних релігійних, 
культурних, етнічних, політичних традицій 
[4. С. 117]. 

У такий спосіб толерантність, постаючи 
, за висловом Е.Ю. Соловйова, як “чеснота 
непримиренних людей”, все ж таки завдяки 
взаємному дистанціюванню індивідів чи 
спільнот утворює можливість для 
спілкування та співпраці [8], а також 
передумови формування спільної 
ідентичності “по той бік” культурних 
відмінностей. 
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На зазначених засадах модерні 
європейські держави втілюють у своїй 
практиці соціально-політичний проект 
“нація-держава”. Тоді як суспільства 
традиційні виражають свою культурну 
ідентичність через єдність релігійного 
віросповідання, європейські громадянські 
суспільства формують національну 
культурну ідентичність [9]. Питання щодо 
релігійних переконань віддається на розсуд 
індивідам та їхнім об’єднанням. В західних 
ліберальних демократіях саме за світською 
державою, що нейтральна в питаннях 
релігійного життя, визнається спроможність 
підтримувати баланс розмаїтих інтересів та 
реалізувати загальносуспільний інтерес 
усталеного розвитку. Нові інтегративні 
цінності “нації-держави” об’єднують та 
спрямовують активність громадян до 
суспільнозначущих цілей вільного розвитку 
особистості і соціальних спільнот, 
внутрішнього і зовнішнього миру, спільного 
добробуту, суверенітету й незалежності. 

Разом з цим відділення церкви від 
держави, за якого жодна з церков не посідає 
місця державної, відсутність привілеїв та 
заборона дискримінації за віросповідальною 
ознакою, тобто закріплення рівноправності 
всіх релігійних організацій, захищає останні 
від політичних маніпуляцій та втручання у 
внутрішню діяльність, відкриваючи 
широкий простір для розвитку їхньої 
самобутності та рівноправної участі у 
громадському житті [10]. Показовим є те, що 
саме такими були аргументи на користь 
відділення церкви від держави духовних 
лідерів-фундаторів Української 
Автокефальної Православної Церкви 
початку ХХ ст., які прагнули демократизації 
та національного оновлення національного 
церковного життя [11. С. 65].  

Для дійсної реалізації принципу свободи 
совісті як аспекту утвердження національної 
єдності необхідним є створення умов 
вільного рівноправного розвитку релігійних 
організацій. Віротерпимість, стриманість у 
питаннях культурних відмінностей створює 
вихідні можливості громадянської 
консолідації, що їх надає “єдність спонтанно-
негативного сприйняття іншого 
(неприйняття, несхвалення) та позитивної дії 
на його адресу (сприйняття, припущення)” 
[7..С. 76]. Повага, взаєморозуміння, 
відкритість для спілкування та співпраці 
потребує в більш змістовних перетинів 
смислів, діалогу культур, уваги та 
зацікавленості щодо історії та сучасності 
релігійних традицій. Сприяти цим процесам 

мають державні освітні та культурно-
просвітницькі заклади. Слід зазначити, що в 
країнах усталеної демократії всі без 
виключення соціальні інститути сприяють 
відтворенню та розвитку 
загальнонаціональній інтеграції громадян 
через формування спільної ідентичності. 

Для реалізації принципу свободи совісті 
та одночасно для формування 
загальнонаціональної культури особливе 
значення має послідовне проведення 
принципу відділення школи від церкви [12]. 
Система національної освіти має потужний 
потенціал щодо зміцнення духу 
толерантності, взаємоповаги та 
взаєморозуміння в суспільстві через 
поширення знань з історії релігії та культури. 
Згідно з рекомендацією 1396 (1999) із релігії 
та демократії прийняту Парламентською 
Асамблеєю Ради Європи 27 січня 1999 року 
вважається, що релігійний екстремізм, що 
заохочує нетерпимість, упередженість та 
насилля, є також симптомом нездорового 
суспільства і становить загрозу демократії. 
Багато конфліктів виникає внаслідок 
обопільного неуцтва. Просвіта визначається 
в якості ключового засобу здолання неуцтва, 
забобонів, упередженості у взаєминах між 
спільнотами відмінних традицій.  

Розглядаючи нормативні засади діючої 
сепараційної моделі відносин держави й 
церкви, церкви й школи в Україні в контексті 
досвіду введення релігієзнавчої компоненти 
в освіту зарубіжних країн, О. Романова 
окреслює ті відповідні діючому 
законодавству обмеження та змістовні 
напрями, за якими в державних школах 
можуть надаватись знання з питань релігії. 
Йдеться про нейтральність релігійних знань, 
відсутність пропаганди будь-якого 
віровчення та залучення учнів до церкви, 
заборону супроводження надання релігійних 
знань в школі релігійними культовими 
заходами, вимога проведення занять з питань 
релігії у світських навчальних закладах 
світськими викладачами [13]. Основними 
напрямами викладання питань релігії є 
загальнопросвітницький, культурологічний, 
релігієзнавчий, етичний. 

В такому нормативному підході 
закладене розмежування завдань 
національної системи освіти та освіти 
релігійної. Світська школа слугує 
трансляційним каналом спільних 
громадянських цінностей, що забезпечують 
спільну культурну ідентичність тих, хто 
поділяє різні релігійні традиції та тих, хто не 
поділяє жодної. Вона не має включати в себе 
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виховання релігійності дітей, що є справою 
релігійної освіти. Релігійна освіта, яка 
долучає до самобутніх та унікальних 
програм духовного зростання через 
приєднання до визначеної релігійної 
традиції, є добровільною, її повноцінний 
розвиток також гарантується державою і 
входить до кола загальносуспільних 
інтересів. 

Викладене вище стосується 
європейської моделі національної 
консолідації та впровадження її в Україні. 
Проте, розвиток сучасного українського 
суспільства, його національного та 
державного творення відбувається в 
загальному річищі процесу глобалізації. 
Засвоєння розгортання та структурування 
економічного, культурного, політичного 
простору національного буття відбувається, 
коли час національних держав минув. Так 
само формування політичного суб'єкта 
національної політики України триває 
паралельно тому, як глобалізація висуває на 
провідні ролі суб’єкти іншого, 
транснаціонального характеру. Простір 
діяльності останніх сягає за межі 
національних спільнот та держав, та вони 
ефективно лобіюють свої інтереси в 
національних системах влади. 

Передбачення такого розвитку подій 
містяться в творах А. Тойнбі , який за 
одиницю історичного аналізу пропонував 
брати цивілізаційні спільноти та був 
впевнений у невідворотності глобального 
політичного об’єднання [14]. Його 
застереження щодо вад 
європоцентристського погляду на всесвітню 
історію, прийдешніх зіткнень «Заходу й 
світу», що загострять суперечності на 
релігійному ґрунті, наприкінці ХХ століття 
підхоплюються С. Гантінгтоном. 
“Модернізація без вестернізації”, 
відродження етнічної та релігійної 
свідомості під тиском Заходу та його 
системи “універсальних” цінностей, 
альтернативні (ісламський, конфуціанський) 
проекти універсальної цивілізації визначать 
контекст конфліктів майбутнього, якими у 
ХХІ столітті постануть зіткнення цивілізацій 
[9]. Е. Тоффлер, окреслюючи “розлами” між 
цивілізаціями першої, другої та третьої хвилі, 
або ж аграрними, індустріальними та 
інформаційними, в творі “Війна та 
антивійна”[15] пише про подвійний удар, під 
який потрапили теперішні національні 
держави: з одного боку, глобалізація, і 
регіоналізація , як реакція на неї – з іншого. 
Попри суперечливі оцінки поглядів 

Тоффлера, безперечно, слушною є думка про 
те, що “третьохвильова” форма війни вже 
винайдена, тоді як третьохвильова форма 
миру (механізми запобігання, локалізації, 
припинення війни), ще ні. 

 Враховуючи те, що прогнози 
демографічної динаміки є не на користь 
теперішніх європейських спільнот, що 
змушені будуть поповнювати свої ресурси за 
рахунок імміграції [16], то всі вони через 
декілька десятиліть постануть перед 
дилемою або винайти нові засоби 
консолідації та нові види культурної 
ідентичності, або зникнути, що повною 
мірою стосується й України. 

Отже, вектори процесів національного 
будівництва та глобалізації є 
різноспрямованими. З іншого боку, 
накладання цих процесів один на один 
підсилюють побічні феномени їхньої 
перехідної природи. У відповідності з цією 
обставиною даються в знаки відсутність 
переваги усталеності соціальних інститутів 
над нестримними, неконтрольованими та 
непрогнозованими у своїх інверсіях 
соціальними зсувами, утворення спектру 
сценаріїв подальшого розвитку від виходу на 
якісно новий рівень інтеграції до втрати 
національними суспільними організмами 
ідентичності та системної цілісності. 

Етнічна та релігійна чи етнорелігійна 
нетерпимість, яка в більшості випадків має 
побутовий і нерефлектований характер, саме 
через свою ірраціональність легко 
обертається на каталізатор конфліктів, 
роздмухування напруженості, розхитування 
рівноваги й провокації збурень, що слугують 
річищем для дуже далеких цілей від тих, що 
в таких випадках артикулюються. Здолати 
подібні негаразди, від яких не застраховане 
жодне суспільство епохи глобального 
транзиту, зможуть ті з них, які 
протиставлятимуть їм потугу власної 
консолідації, спроможність до узгоджених 
колективних дій. Таким чином, виважена 
політика повноцінної та різнобічної 
реалізації свободи совісті громадян є 
необхідною засадою нейтралізації загроз 
безпеці суспільства та перетворення 
різноманітності на чинник суспільного 
розвитку. 

Викладене дає підстави для висновків: 
в модернізації українського суспільства 

за зразками усталених європейських 
демократій свобода совісті реалізується в 
комплексі прав і свобод людини. 
Фундаментальний характер цінності свободи 
совісті полягає в толеруванні культурно-
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релігійних відмінностей між індивідами і 
спільнотами. Це є умовою для формуваня 
національної культури й національної 
ідентичності українських громадян, 
запорукою діалогу та сівпраці задля вільного 
розвитку особистості, суспільства і держави. 

Релігійний чинник відіграватиме значну 
роль у зовнішніх та внутрішніх конфліктах 
майбутнього. Реалізація принципу свободи 
совісті в житті суспільства зміцнює його 
стійкість щодо модерних внутрішніх ліній 
розмежувань та постмодерних трансформації 
та зсувів глобального соціального 
середовища. 

Поширення науково-релігієзнавчої 
просвіти, підвищення рівня громадянської 
культури, розвиток умов діяльності та 
інтеграції в загальний національний простір 
релігійних організацій, а також розгортання 
мережі соціально-культурних комунікацій 
між носіями різних світоглядних, 
віросповідальних, етнічних, політичних 
традицій сприятиме реалізації свободи 
совісті та зміцненню суспільства. 

Перспективним напрямом 
релігієзнавчо-культурологічних та 
філософсько-політологічних досліджень є 
аналіз свободи совісті в змісті не-
європейських універсалістських концепцій. 
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Проведений аналіз сучасної практики присвоєння вчених звань в Україні. Дано тлумачення основних 

положень, що визначають підстави присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового 
співробітника науково-педагогічним та науковим працівникам вищих військових навчальних закладів. 

Ключові слова: вчені звання, професор, доцент, старший науковий співробітник 
Проведен анализ современной практики присвоения ученых званий в Украине. Дано разъяснение 

основных положений, которые определяют основания для присвоения ученых званий профессора, 
доцента, старшего научного сотрудника научно-педагогическим и научным работникам высших 
военных учебных заведений. 

Ключевые слова: ученые звания, профессор, доцент, старший научный сотрудник 
Атестаційний процес з питань 

присвоєння вчених звань в Україні 
знаходиться у постійному розвитку. 
Поступова трансформація вимог до 
здобувачів вчених звань професора, доцента 
та старшого наукового співробітника 
вбачається природнім еволюційним 
процесом. В той же час, у вишах України 
серед осіб, відповідальних за проведення 
експертизи та оформлення атестаційних 
справ здобувачів вчених звань, доволі 
розповсюдженою є помилкова думка, що 
вимоги до кандидатів вичерпно викладені у 
“Порядку присвоєння вченого звання 
професора і доцента”, а також у “Порядку 
присудження наукових ступенів та 
присвоєння вченого звання старшого 
наукового співробітника” (далі – Порядки). 
Підтвердженням даної тези є аналіз рішень 
Атестаційної колегії Міністерства освіти і 
науки України (Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України) щодо відмов у 
присвоєнні відповідних вчених звань [1–3]. 
Як приклад, можна зазначити такі причини 
відмов: “незначний науковий доробок”, “не 
має 5 статей, опублікованих у фахових 
виданнях після захисту дисертації”, “не має 
жодної публікації з профілю кафедри або 
відповідно до курсу, який викладає 
здобувач” тощо. Нажаль, і вищі військові 
навчальні заклади (ВВНЗ) не уникнули 
негативних висновків Атестаційної колегії 
щодо окремих поданих ними кандидатів. 
Тому проведення аналізу сучасної практики 
щодо присвоєння вчених звань в Україні, на 
нашу думку, є своєчасним та актуальним.  

Розгляду проблемних питань 
атестаційного процесу з присвоєння вчених 
звань в Україні та суміжних державах, 
висвітленню відмінностей у тлумаченні 
поняття “вчене звання” в Україні та країнах 
Західної Європи присвячено ряд попередніх 
робіт авторів [4–7]. 

Метою даної статті є роз’яснення 
основних положень, що визначають підстави 
присвоєння вчених звань професора, 
доцента, старшого наукового співробітника 
науково-педагогічним та науковим 
працівникам ВВНЗ. 

Зробимо декілька попередніх зауважень. 
Як нами було показано у роботі [7], наша 
держава заохочує науково-педагогічного 
(наукового) працівника покращувати свою 
кваліфікацію шляхом здійснення доплат з 
державного фонду за наукові ступені та 
вчені звання, встановлення більшого 
тарифного розряду за обіймаємою посадою, 
надання спеціального пенсійного 
забезпечення тощо. Тому, на нашу думку, 
держава у особі визначеного контролюючого 
органу має повне право встановлювати, так 
би мовити “свої правила гри” у сфері 
присвоєння вчених звань.  

У вищезгаданих Порядках чітко 
прописана норма, що роз’яснення щодо їх 
застосування дає МОН (МОНмолодьспорт). 
Тому для правильного розуміння вимог до 
здобувачів вчених звань необхідно 
спиратись також і на відповідні нормативно-
правові акти МОН (МОНмолодьспорту, 
ВАК України), а саме: накази, листи, 
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протокольні рішення Атестаційної колегії 
тощо.  

З метою спрощення сприйняття 
подальшого матеріалу ми окремо викладемо 
тлумачення вимог для здобувачів вченого 
звання “професор кафедри, який має 
науковий ступінь доктора наук”, “професор 
кафедри, який має науковий ступінь 
кандидата наук”, “професор зі 
спеціальності”, “доцент кафедри”, “старший 
науковий співробітник зі спеціальності”. 
Хоча, природно, що спільних рис в цих 
вимогах більше і повторів уникнути не 
вдасться. 

Вибір зазначених категорій 
обумовлений особливостями атестаційних 
справ здобувачів, які розглядаються вченими 
радами ВВНЗ у повсякденній практиці, тому 
поза межами даної статті залишились такі 
специфічні для військових вишів категорії, 
як присвоєння вчених звань “професор” і 
“доцент” діячам культури і мистецтв та 
фахівцям фізичної підготовки і спорту. 

а) “професор кафедри, який має 
науковий ступінь доктора наук” 

1) вчене звання доцента, старшого 
наукового співробітника; 

2) стаж педагогічної роботи не менше 
восьми років на посаді асистента, викладача, 
старшого викладача, доцента, професора, 
заступника начальника кафедри, начальника 
кафедри, завідуючого кафедрою, заступника 
начальника факультету з навчальної чи 
наукової роботи, начальника факультету, 
заступника начальника ВВНЗ з навчальної 
чи наукової роботи (до визначеного стажу 8 
років входить лише час роботи на 
вищевказаних посадах. Тобто, не 
зараховується час навчання в ад’юнктурі, 
педагогічна діяльність на посаді наукового 
співробітника науково-дослідної лабораторії 
кафедри тощо); 

або для наукових працівників, які 
перейшли на науково-педагогічну роботу, 
стаж педагогічної роботи не менше п’яти 
років на посаді професора, завідуючого 
кафедрою за умови наявності стажу наукової 
роботи не менш як десять років; 

3) у тому числі останній календарний 
рік на одній кафедрі на посаді професора, 
заступника начальника кафедри, начальника 
кафедри, завідуючого кафедрою (не менш як 
0,25 посадового окладу (тарифної ставки). 

Не перешкоджають проведенню 
атестації такі зміни у посадовому стані 
здобувача за період, що передував його 
поданню до присвоєння вченого звання після 
призначення на посаду: призначений на 

посаду, яку займає, на черговий термін; 
призначений без змін профілю педагогічної 
діяльності на даній кафедрі на іншу посаду, 
що також дозволяє атестувати його на 
присвоєння відповідного вченого звання; 
переведений на відповідну посаду у штат 
нової кафедри у зв’язку з об’єднанням або 
поділом кафедр і т. ін. 

4) стаж педагогічної роботи після 
присвоєння вченого звання доцента 
(старшого наукового співробітника) не менш 
як п’ять років; 

5) наукові та навчально-методичні 
праці, в тому числі не менше 10 наукових 
статей за профілем кафедри, опублікованих 
після захисту докторської дисертації у 
виданнях, що включені до Переліку фахових 
видань. 

Роботи, що знаходяться у друкові, звіти 
про проведення науково-дослідних робіт, 
автореферати та дисертації до списку праць 
не заносяться. Не належать також до 
друкованих наукових і науково-методичних 
робіт статті та інші публікації популярного 
характеру. 

Наукові праці повинні бути вагомими, а 
в разі видання підручників, навчальних 
посібників у співавторстві, внесок 
претендента має бути значним. 

До визначеної кількості наукових праць 
зараховується не більше однієї статті в 
одному випуску (номері) фахового видання. 
Також рекомендовано мати серед цих 
10 статей декілька одноосібних. 

6) викладають навчальні дисципліни на 
високому науково-методичному рівні. 

У Довідці про присвоєння вченого 
звання, що подається до Атестаційної колегії 
МОН, наводиться інформація про основні 
навчальні курси, які веде здобувач 
(з виділенням лекційних годин), керівництво 
курсовим, дипломним проектуванням, 
магістерськими роботами. 

7) рекомендується мати виступи не 
менше чим на трьох конференціях за останні 
5 років, за результатами яких опублікована 
стаття (тези, доповідь) у матеріалах 
конференції. Причому наявність апробації на 
наукових конференціях обов’язково 
вказується у Довідці про присвоєння вченого 
звання. 

8) участь у виконанні науково-
дослідних робіт, дослідно-конструкторських 
робіт тощо. 

б) “професор кафедри, який має 
науковий ступінь кандидата наук” 

1) вчене звання доцента; 
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2) стаж педагогічної роботи не менше 15 
років на посаді асистента, викладача, 
старшого викладача, доцента, професора, 
заступника начальника кафедри, начальника 
кафедри, завідуючого кафедрою, заступника 
начальника факультету з навчальної чи 
наукової роботи, начальника факультету, 
заступника начальника ВВНЗ з навчальної 
чи наукової роботи (до визначеного стажу 15 
років входить лише час роботи на 
вищевказаних посадах. Тобто, не 
зараховується час навчання в ад’юнктурі, 
педагогічна діяльність на посаді наукового 
співробітника науково-дослідної лабораторії 
кафедри тощо); 

3) у тому числі останній календарний 
рік на одній кафедрі на посаді професора, 
заступника начальника кафедри, начальника 
кафедри (не менш як 0,25 посадового окладу 
(тарифної ставки). 

Не перешкоджають проведенню 
атестації такі зміни у посадовому стані 
здобувача за період, що передував його 
поданню до присвоєння вченого звання після 
призначення на посаду: призначений на 
посаду, яку займає, на черговий термін; 
призначений без змін профілю педагогічної 
діяльності на даній кафедрі на іншу посаду, 
що також дозволяє атестувати його на 
присвоєння відповідного вченого звання; 
переведений на відповідну посаду у штат 
нової кафедри у зв’язку з об’єднанням або 
поділом кафедр і т. ін. 

4) стаж педагогічної роботи після 
присвоєння вченого звання доцента не менш 
як п’ять років; 

5) наукові та навчально-методичні 
праці, в тому числі  

- автор підручника (навчального 
посібника) з грифом МОН або співавтор не 
менше трьох підручників (навчальних 
посібників) з грифом МОН, виданих 
протягом останніх 10 років за профілем 
кафедри (до Атестаційної колегії надаються 
ксерокопії перших трьох сторінок 
підручників (навчальних посібників) з 
грифом МОН); 

- не менше 25 наукових статей 
(зараховуються статті і до, і після захисту 
кандидатської дисертації) за профілем 
кафедри, опублікованих у виданнях, що 
включені до Переліку фахових видань. 

Роботи, що знаходяться у друкові, звіти 
про проведення науково-дослідних робіт, 
автореферати та дисертації до списку праць 
не заносяться. Не належать також до 
друкованих наукових і науково-методичних 

робіт статті та інші публікації популярного 
характеру. 

Наукові праці повинні бути вагомими, а 
в разі видання підручників, навчальних 
посібників у співавторстві, внесок 
претендента має бути значним. 

До визначеної кількості наукових праць 
зараховується не більше однієї статті в 
одному випуску (номері) фахового видання. 
Також рекомендовано мати серед цих 
25 статей декілька одноосібних. 

6) викладають навчальні дисципліни на 
високому науково-методичному рівні. 

У Довідці про присвоєння вченого 
звання, що подається до Атестаційної колегії 
МОН, наводиться інформація про основні 
навчальні курси, які веде здобувач 
(з виділенням лекційних годин), керівництво 
курсовим, дипломним проектуванням, 
магістерськими роботами. 

7) підготували не менш як трьох 
кандидатів наук. 

До Атестаційної колегії подаються 
автореферати та копії дипломів кандидатів 
наук, підготовлених претендентом. 

8) рекомендується мати виступи не 
менш чим на трьох конференціях за останні 
5 років, за результатами яких опублікована 
стаття (тези, доповідь) у матеріалах 
конференції. Причому наявність апробації на 
наукових конференціях обов’язково 
вказується у Довідці про присвоєння вченого 
звання. 

9) участь у виконанні науково-
дослідних робіт, дослідно-конструкторських 
робіт тощо. 

в) “професор зі спеціальності” 
1) вчене звання старшого наукового 

співробітника, доцента; 
2) стаж наукової та науково-

педагогічної роботи не менше десяти років. 
МОН вимагає від здобувачів, які є 

працівниками наукових установ чи наукових 
підрозділів вищих навчальних закладів, 
окрім наявності наукових здобутків, ще і 
ведення активної педагогічної діяльності. 

3) останній календарний рік на посаді 
старшого наукового співробітника, 
провідного наукового співробітника, 
головного наукового співробітника, 
начальника науково-дослідної лабораторії, 
начальника науково-дослідного відділу; 

4) стаж наукової та науково-
педагогічної роботи після присвоєння 
вченого звання старшого наукового 
співробітника (доцента) не менш як п’ять 
років; 

5) друковані наукові праці  
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- в тому числі є автором монографії 
(розділу монографії) за відповідною 
спеціальністю чи підручника (навчального 
посібника) з грифом МОН; 

- не менше 10 наукових статей за 
відповідною спеціальністю, опублікованих 
після захисту докторської дисертації у 
виданнях, що включені до Переліку фахових 
видань. 

Роботи, що знаходяться у друкові, звіти 
про проведення науково-дослідних робіт, 
автореферати та дисертації до списку праць 
не заносяться. Не належать також до 
друкованих наукових і науково-методичних 
робіт статті та інші публікації популярного 
характеру. 

Наукові праці повинні бути вагомими, а 
в разі видання підручників, навчальних 
посібників, монографій у співавторстві, 
внесок претендента має бути значним. 

До визначеної кількості наукових праць 
зараховується не більше однієї статті в 
одному випуску (номері) фахового видання. 
Також рекомендовано мати серед цих 
10 статей декілька одноосібних. 

6) підготували не менш як трьох 
кандидатів наук. 

До Атестаційної колегії МОН подаються 
автореферати та копії дипломів кандидатів 
наук, підготовлених претендентом. 

7) рекомендується мати виступи не 
менш чим на трьох конференціях за останні 
5 років, за результатами яких опублікована 
стаття (тези, доповідь) у матеріалах 
конференції. Причому наявність апробації на 
наукових конференціях обов’язково 
вказується у Довідці про присвоєння вченого 
звання. 

8) участь у виконанні науково-
дослідних робіт, дослідно-конструкторських 
робіт тощо. 

г) “доцент кафедри” 
1) науковий ступінь кандидата (доктора) 

наук; 
2) стаж педагогічної роботи не менше 5 

років на посаді асистента, викладача, 
старшого викладача, доцента, професора, 
заступника начальника кафедри, начальника 
кафедри (до визначеного стажу 5 років 
входить лише час роботи на вищевказаних 
посадах. Тобто, не зараховується час 
навчання в ад’юнктурі, педагогічна діяльність 
на посаді наукового співробітника науково-
дослідної лабораторії кафедри тощо); 

3) у тому числі останній календарний 
рік на одній кафедрі на посаді доцента, 
професора, заступника начальника кафедри, 

начальника кафедри (не менш як 
0,25 посадового окладу (тарифної ставки); 

4) навчально-методичні праці за 
профілем кафедри, що використовуються в 
навчальному процесі (в разі видання 
підручників, навчальних посібників у 
співавторстві, внесок претендента має бути 
значним); 

5) наукові праці, зокрема не менше 
5 наукових статей за профілем кафедри, 
опублікованих після захисту дисертації у 
виданнях, що включені до Переліку фахових 
видань. 

Роботи, що знаходяться у друкові, звіти 
про проведення науково-дослідних робіт, 
автореферати та дисертації до списку праць 
не заносяться. Не належать також до 
друкованих наукових і науково-методичних 
робіт статті та інші публікації популярного 
характеру. 

Наукові праці повинні бути вагомими. 
До визначеної кількості наукових праць 
зараховується не більше однієї статті в 
одному випуску (номері) фахового видання. 
Також рекомендовано мати серед цих 5 
статей декілька одноосібних. 

6) викладають навчальні дисципліни на 
високому науково-методичному рівні. 

У Довідці про присвоєння вченого 
звання, що подається до Атестаційної колегії 
МОН, наводиться інформація про основні 
навчальні курси, які веде здобувач 
(з виділенням лекційних годин), керівництво 
курсовим, дипломним проектуванням, 
магістерськими роботами. 

7) рекомендується мати виступи не 
менше чим на трьох конференціях за останні 
5 років, за результатами яких опублікована 
стаття (тези, доповідь) у матеріалах 
конференції. Причому наявність апробації на 
наукових конференціях обов’язково вказується 
у Довідці про присвоєння вченого звання. 

8) участь у виконанні науково-
дослідних робіт, дослідно-конструкторських 
робіт тощо. 

д) “старший науковий співробітник зі 
спеціальності” 

1) науковий ступінь кандидата (доктора) 
наук; 

2) стаж наукової роботи не менше трьох 
років (час навчання в ад’юнктурі та 
докторантурі враховується); 

3) останній календарний рік – успішна 
робота на посадах старшого наукового 
співробітника, провідного наукового 
співробітника, головного наукового 
співробітника, заступника завідуючого 
(начальника) та завідуючого (начальника) 
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науково-дослідного відділу (відділення, сектору, 
лабораторії). Особа повинна бути зарахована на 
посаду після обрання за конкурсом або в 
порядку атестації, зокрема за сумісництвом; 

4) не менше 5 наукових статей за 
відповідною спеціальністю, опубліковані 
після захисту дисертації за останні три роки 
у виданнях, що включені до Переліку 
фахових видань. З них дві наукові статті – 
без співавторів. 

Роботи, що знаходяться у друкові, звіти 
про проведення науково-дослідних робіт, 
автореферати та дисертації до списку праць 
не заносяться. Не належать також до 
друкованих наукових робіт статті та інші 
публікації популярного характеру. 

Наукові праці повинні бути вагомими. 
До визначеної кількості наукових праць 
зараховується не більше однієї статті в 
одному випуску (номері) фахового видання. 
Також фахове видання повинне бути 
включено до Переліку за тією галуззю наук 

(технічні, військові, історичні тощо), до якої 
відноситься відповідна наукова 
спеціальність. 

5) додатково позитивно характеризує 
здобувача участь у наукових конференціях, 
науково-дослідних роботах, дослідно-
конструкторських роботах тощо. 

У якості висновку хочемо зазначити, що 
автори не претендують на “істину у останній 
інстанції”, але вважаємо, що викладені 
міркування можуть послугувати основою 
для розроблення методичних рекомендацій з 
питань присвоєння вчених звань у ВВНЗ. 

Подальші дослідження доцільно 
направити на визначення раціонального 
порядку проведення процедури атестації 
науково-педагогічних (наукових) 
працівників з питань присвоєння вчених 
звань у ВВНЗ, починаючи з кафедри 
(відділу, лабораторії тощо) та завершуючи 
розглядом атестаційних справ здобувачів на 
засіданні вченої ради вишу.  
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PEDAGOGІCHNIH TA-W POWER SUPPLY NAUKOVYI PRATSІVNIKІV PRISVOЄNNYA 

VCHENIH RANKS IN VISCHOMU VІYSKOVOMU NAVCHALNA ZAKLADІ 
The article provides an analysis of the modern practice to get academic ranks in Ukraine. Elucidation of the 

principal positions that determine foundations to get academic ranks a Professor, an Assistant professor and a Senior 
scientific fellow for scientifically-pedagogical and scientific staff of the higher military educational establishments are 
given. Separately set out explain the demands for the applicants academic ranks “a professor of department, who has 
a degree of Doctor of Science”, “a professor of department, who has a PhD in Science”, “a professor in the 
specialty”, “an associate professor of department” and “a senior scientific fellow in the specialty”. Selection of these 
categories is due feature the certification causes of applicants, which are considered by Academic councils of military 
universities in daily practice. Declared opinion can serve as a basis for developing methodical recommendations to get 
the academic ranks in the higher military educational establishments. Further research is appropriate to sent to the 
definition of rational order procedure of the certification scientifically-pedagogical and scientific staff beginning from 
the department (laboratory) and ending at the meeting Academic council university. 
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ДО ВІДОМА АВТОРІВ 
 
Збірник наукових праць «Вісник Національного університету оборони України» є 

фаховим виданням з педагогічних та психологічних наук. 
До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам ВАК України 

(постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1) та містять такі необхідні 
елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті 
(постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки  і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

Зазначені елементи можуть бути відокремлені як підрозділи, або не виділятися в тексті. 
Стаття подається в одному екземплярі українською мовою з підписом автора на останній 

сторінці. Стаття оформлюється за зразком: 
- індекс УДК (перший рядок ліворуч) 
- назва статті (великими літерами на українській та англійській мовах );  
- над назвою статті через 2 інтервали вказується прізвище та ініціали автора, науковий 

ступінь (без скорочень), вчене звання, посада, місце роботи (на українській та англійській 
мовах ); 

- під назвою через 1 інтервал робляться анотації з ключовими словами на українській, 
російській (до 400 др. знаків) та англійській мовах (900 др. знаків). Анотація повинна 
розкривати суть наукової проблеми, що розглядається в статті, і включати головний дослідний 
висновок. У ній повинні бути ясно і коротко викладено предмет і завдання дослідження, його 
методика, новизна і головні результати. 

Просимо звернути особливу увагу на якість перекладу анотації та ключових слів на 
англійську мову! 

- література подається наприкінці статті та оформлюється згідно наказу ВАК України від 
26.01.2008 р. №63 (до 15 посилань); 

- формат сторінки – А 4. 
Обсяг статті не повинен перевищувати 0,5 др. ар. (26 тис. друкованих знаків з пробілами). 

Кількість знаків можна подивитися у програмі WORD: Cервис - Статистика. 
До статті обов’язково потрібно додавати: 
а) її електронну версію на диску DWD-R, (DWD-RW) CD-R (CD-RW )набрану в 

текстовому редакторі Microsoft Word 2003, у форматі *.doc або *.rtf, шрифтом Times New 
Roman, (кегель 12), міжстроковий інтервал – 1, відступи зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, 
справа – 2 см (Графіки, малюнки, які супроводжують текст, повинні бути у форматі JPG, EPS; 
складні формули повинні бути виконані у Microsoft Equation), сторінки не нумеруються, 
колонтитули не використовуються; 

б) для здобувачів і ад’юнктів (аспірантів) обов’язково рекомендація наукового керівника 
(витяг з протоколу засідання кафедри (відділу, управління, навчального закладу), що 
рекомендує статтю до публікації); 

в) довідка про авторів (для авторів з інших установ) на окремій сторінці. 
Погляди авторів статей можуть не завжди співпадати з поглядами редакції журналу. 
Відповідальність за зміст та якість статті несуть автор, кафедра (відділ) та рецензент. 

Представлені статті проходять перевірку у програмі «Антиплагіат». Редакційна колегія 
проводить незалежне (внутрішнє) рецензування. 

Редакційна колегія залишає за собою право на редагування статей без зміни наукового 
змісту авторського варіанту. Рукописи не рецензуються і не повертаються. 

Статті, що не відповідають вимогам журналу не розглядаються. 
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